73ste Vergadering

Voorzitter: Vondeling
Tegenwoordig zijn 122 leden, te weten:
Aantjes, Van Aardenne, Abma, Albers,
Van Amelsvoort, Andela-Baur, Andriessen, Barendregt, Ter Beek, Beekmans, De Beer, Beinema, De Bekker,
Beuker, Beumer, De Boer, De Boois,
Bremen, Van den Broek, Coppes,
G.M.P. Cornelissen, Van Dam, Dees,
Van Dis, Van der Doef, Dolman, Drees,
Drenth, Van Eisen, Epema-Brugman,
Evenhuis, De Gaaij Fortman, Gardeniers-Berendsen, Giebels, GinjaarMaas, De Graaf, Groensmit-van der
Kallen, Haas-Berger, Hartmeijer, Van
Heel-Kasteel, Hermes, Hermsen, Van
Houwelingen, Hutschemaekers, Huijsen, Imkamp, Jansen, Joekes, Jongeling, Kappeyne van de Coppello, Keja,
Kleisterlee, Knot, Koekoek, Kolthoff,
Kombrink, Koning, De Koning (ARP),
De Koning (BP), Koningh, Konings,
Kosto, Kraaijeveld-Wouters, Krosse,
Krouwel-Vlam, Kruisinga, Van Kuijen,
Laban, Lamberts, Langedijk-de Jong,
De Leeuw, Van Leeuwen, Van Leijenhorst, Lückers-Bergmans, Van der Mei,
Meis, Van Mierlo, Molleman, M o m mersteeg, Nooteboom, Nypels, Van
Ooijen, Patijn, Peijnenburg, Ploeg,
Poppe, Rienks, Rietkerk, Roolvink, Van
Rossum, Salomons, Van der Sanden,
Schakel, Scherpenhuizen, Van het
Schip, Smit-Kroes, Van der Spek,
Spinks, Staneke, Van Thijn, Tilanus,
Tolman, Tuinenburg, Tuijnman, Veder-Smit, Van Veenendaal-van Meggelen, Veerman, Vellenga, Verbrugh,
Verwoert, Vondeling, Voortman, De
Vries, Waalkens, Waltmans, Weijers,
Wiegel, Wierenga, Van Winkel, Wisselink, Worrell en Van Zeil,
en de heren Van der Stoel, Minister
van Buitenlandse Zaken, Van Kemenade, Minister van Onderwijs en Wetenschappen, Westerterp, Minister van
Verkeer en Waterstaat, Lubbers, Minister van Economische Zaken, Van der
Stee, Minister van Landbouw en Visserij, mevrouwVorrink, Ministervan
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, de
heren Brinkhorst, Staatssecretaris van

Tweede Kamer
28 april 1977

Buitenlandse Zaken, Van Hutten,
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, en Hendriks, Staatssecretaris
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat zijn ingekomen berichten van
verhindering van de leden:
Dankert, Van der Hek, Stoffelen, Notenboom, Geurtsen, P.A.M. Cornelissen, Franssen, Van der Gun, Voogd,
De Koster en Portheine, wegens verblijf buitenslands;
Lückers-Bergmans, Van der Doef, Aantjes, Huijsen, Van der Spek, Ter Beek
en De Graaf, alleen voor het eerste
deel van de vergadering, wegens bezigheden elders;
Van de Ven, Roethof, Du Chatinier,
Van der Lek en Van der Heem-Wagemakers, wegens ziekte;

Deze brieven, die niet zullen worden
gedrukt, worden voor kennisgeving
aangenomen; de bijgevoegde stukken
liggen op de griffie ter inzage.
De Voorzitter: Geen van de beide Kamers der Staten-Generaal heeft uitdrukkelijke goedkeuring gevraagd van
de internationale overeenkomst, gedrukt onder nummer 14423, die op 23
maart 1977 aan de Kamer is overgelegd.
Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: De overige ingekomen
stukken staan op een lijst, die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op die
lijst heb ik ook voorstellen gedaan
over de wijze van behandeling. Als aan
het einde van deze vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen,
neem ik aan, dat de Kamer zich met
deze voorstellen heeft verenigd.

Terlouw, wegens bezigheden elders.
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: Ingekomen is een brief
van de Minister van Sociale Zaken,
met het kwartaaloverzicht per 31 december 1976 van de werkgelegenheidssituatie (12821, nr. 13).
Deze brief, die al is gedrukt en rondgedeeld, wordt voor kennisgeving
aangenomen.
De Voorzitter: Ook zijn ingekomen de
volgende brieven:
drie, van de Minister van Economische
Zaken, t.w.:
een, ten geleide van het Verslag toepassing Bedrijfsvergunningenwet
1954, over de periode 15 juli 1975-1 januari 1977;
een, ten geleide van het verslag van
de activiteiten op het gebied van de
opsporing en winning van bitumina in
Nederland en op het continentaal plat;
een, ten geleide van het interim-verslag van de Commissie periodieke rapportage inzake het selectieve groeibeleid.

Ingekomen stukken
Internationale overeenkomsten
Vragen

Aan de orde is de beantwoording van
door het lid Verbrugh, overeenkomstig
artikel 107 van het Reglement van Orde, gestelde vragen aan de Minister
van Buitenlandse Zaken over de
opslag van plutonium uit Brazilië'. [De
vragen zijn opgenomen aan het eind
van deze weekeditie.]

D
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Misschien mag ik een korte
technische toelichting op vraag drie
geven, zodat iemand die niet zo in deze materie zit, het toch begrijpt. Als
Brazilië net als wij drie 1000 MW kerncentrales wil bouwen, heeft het daarvoor per jaar ongeveer 100 ton verrijkt
uraan nodig. Na een jaar krijg je van
elke 100 ton uranium dat verbrand is in
een reactor ca. 96 ton onveranderd en
ongevaarlijk verarmd uraan en daarnaast nog 31/2 ton radioactieve afvalstoffen en Va ton plutonium. Als je dat
uitgewerkte uranium uit de reactor
haalt, zit dat allemaal door elkaar. De
opwerkingsfabriek scheidt die drie componenten. De 96 ton onveranderd
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uraan is ongevaarlijk. De 31/2 ton radioactieve afval is wel gevaarlijk en kan
bijvoorbeeld opgeborgen worden in
een zoutmijn. Dan is er nog Vi ton plutonium, dat weliswaar weinig radioactief is, maar waarvan je bommen kunt
maken.
Nu kan je dat plutonium ergens achter slot bewaren, en de sleutels geven
aan de IAEA. Een terrorist kan echter
de sloten verbreken en er een bom van
maken. Je kunt echter dat plutonium,
voordat je het opbergt, ook eerst opmengen of verdunnen met 20 delen
ongevaarlijk uraan en dan achter slot
bewaren. Dat tot 5% verdunde plutonium is wel bruikbaar voor vreedzame
energie-opwekking, maar niet o m er
een bom van te maken. Het is net als
alcohol. Zuivere spiritus of alcohol is
vuurgevaarlijk, het brandt en kan met
lucht zelfs exploderen. In een glaasje
bier echter is de alcohol verdund tot
5%. Dan is het alleen maar bruikbaar
voor vreedzame consumptie en niet
voor explosies.
Daarom vraag ik: kan dat plutonium
uit de opwerkfabriek niet in verdunde
vorm, net als het bier, worden bewaard en niet in de geconcentreerde
100% v o r m , net als de vuurgevaarlijke
alcohol? Als een terrorist het 5%-ige
plutonium steelt, zou hij eerst een fabriek moeten bouwen o m het 5% plutonium te concentreren tot 100%. Dat doe
je niet zo makkelijk zonder dat dit wordt
gezien. Vandaar het begin van mijn derde vraag.
En ten slotte nog dit. Het plutoniumgehalte in het uraan dat uit de kernreactor komt, is V2%. Nu is het onlogisch
dat een opwerkingsfabriek die '/2%
eerst concentreert tot 100% plutonium, het daarna weer verdunt tot 5%
o m het te bewaren. Het is veel logischer om de opwerkingsfabriek bij te
stellen, zodat in de fabriek het plutonium van 1 /2% niet verder wordt geconcentreerd dan tot 5%. Dan ontstaat het
100% plutonium helemaal niet meer,
zelfs niet als tussenprodukt. Dat verklaart het laatste deel van mijn derde
vraag.

D
Minister Van der Stoel: Mijnheer de
Voorzitter! In antwoord op de eerste
vraag van de heer Verbrugh herhaal ik
het uitgangspunt van het regeringsbeleid ten aanzien van eventuele export
van verrijkt uranium naar Brazilië en in
het algemeen ten aanzien van de export van nucleair materiaal naar andere landen. Er zal namelijk geen leverantie van verrijkt uranium plaatsvinden als er geen afdoende maatregelen
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zijn genomen dat het geleverde materiaal niet voor militaire doeleinden kan
worden misbruikt.
In dit verband is het van belang, dat
het Duits-Braziliaanse verdrag onder
meer voorziet in de levering van een
opwerkingsfabriek aan Brazilië. Er zijn
aanwijzingen, dat de partnerlanden
Duitsland en Brazilië aan deze gedachte vasthouden, hoewel verschillende
landen, waaronder Nederland, gaarne
zien dat dit onderdeel alsnog uit het
verdrag en het contract wordt geschrapt.
In het proces van opwerking in een
opwerkingsfabriek komt plutonium
vrij. Het is natuurlijk mogelijk, dat dit
plutonium onmiddellijk weer wordt
aangewend in een kerncentrale die
dan weer onder internationale controle staat. De risico's zijn dan voldoende
afgedekt. Het is echter ook mogelijk,
dat het plutonium wordt opgeslagen.
Er ontstaat dan een potentieel gevaarlijke situatie. Ik zeg dit niet alleen in de
context van Brazilië. Ik wil dit ook zeer
in het algemeen zeggen, namelijk in
alle gevallen waarin sprake is van opwerkingsfabrieken en de opslag van
plutonium.
Wat is het geval? Wanneer een land
over plutonium beschikt, is het eigenlijk maar zeer kort verwijderd van de
mogelijkheid tot produktie van een
atoombom, althans een nucleair explosief middel. Dat is een uitermate
ernstige zaak en die kunnen wij bepaald niet licht nemen.
Het Duits-Braziliaanse verdrag voorziet in lAEA-controle van hetWeense,
internationale atoomagentschap op de
opwerkingsfabriek. Die controle is
voor plutonium in feite echter repressief: men kan constateren dat het opgeslagen plutonium er nog is, maar
men kan niet verhinderen dat het verdwijnt. Onzerzijds ligt hierin tevens kritiek besloten op die regeling. Dat heeft
ook Nederland ertoe geleid te zeggen,
dat een dergelijke voorziening toch ontoereikend is. Het is niet voldoende bij
deze ontwikkelingvan opslag van plutonium alleen repressieve controle te
hebben. Nederland acht het noodzakelijk dat plutonium onder beheer en onder controle van het IAEA, het lnternational Atomic Energy Agency, wordt
opgeslagen tot het moment dat ten genoegen van het IAEA wordt aangetoond dat dit plutonium weer zal worden gebruikt in een reactor, die dan
weer onder controle moet staan van
het agentschap.
Mijnheer de Voorzitter! Nederland
meent aan deze eis te moeten vasthouden, hierbij geruggesteund door
de mening van deskundigen op dit
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punt, die van oordeel zijn dat zo'n
voorziening essentieel is. Het statuut
van het IAEA vermeldt weliswaar (artikel 12a lid 5) het beginsel van opslag
van plutonium onder lAEA-controle,
maar deze gedachte is nooit concreet
uitgewerkt. Het is bij het vermelden
van deze optie in het statuut gebleven.
Nu Brazilië vasthoudt aan leverantie
van de opwerkingsfabriek en WestDuitsland niet hiervan afziet, heb ik gemeend, contact te moeten opnemen
met de Braziliaanse regering en ook
met de partnerlanden in de URENCO
(Groot-Brittannië en de Bondsrepubliek Duitsland) ten einde te bewerkstelligen, dat in geval van leverantie
van verrijkt uranium het beheer en de
opslag van het plutonium onder
lAEA-controle geschiedt.
Het resultaat van de reis die ik voor
dit doel naar Brazilië heb ondernomen,
is geweest dat de Braziliaanse regering in beginsel deze gedachte heeft
aanvaard. Zij heeft hierbij echter aangetekend, dat zo'n voorziening een
non-discriminatoir karakter zou dienen
te dragen en dat zij in alle voorkomende gevallen zou moeten worden toegepast.
Van Westduitse en Britse zijde is instemming betuigd met het uitgangspunt zoals Nederland dit heeft gekozen, maar het is tevens duidelijk, dat
dit beginsel van opslag van plutonium
onder lAEA-beheer nog verdere uitwerking vergt. Dit is geen eenvoudige
zaak. Er komen heel wat moeilijke problemen bij kijken. Het vergt intensief
overleg met de regeringen van de beide genoemde landen, maar uiteraard
ook met die van Brazilië, en bovendien
is het een zaak die moet worden gezien tegen de achtergrond van de Nederlandse opvatting, dat niet alleen in
het geval van Brazilië maar in het algemeen voor het gebruik van plutonium
in de wereld een voorziening moet
worden gevonden ten aanzien van
opslag en beheer van plutonium.
Ik ben niet bij machte te voorspellen
hoe lang dit internationale overleg nog
zal vergen. Dit heeft Nederland niet alléén in de hand. Ik kan wel zeggen, dat
wij proberen zo snel mogelijk tot afspraken hierover te komen. Of dit zal
gelukken en of overeenstemming zal
worden bereikt, is evenmin op dit moment te voorspellen. Ik kan wel zeggen, dat het feit dat overeenstemming
is bereikt over het beginsel tot zekere
hoop aanleiding kan geven dat wij het
eens zullen worden, maar het is tevens
duidelijk, dat bij de uitwerking van het
beginsel nog heel wat problemen
moeten worden overwonnen en dat
het dus niet zeker is, dat wij het eens
kunnen worden.
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Wat de tijdsduur van het overleg betreft, merk ik op, dat het een zaak van
weken, maar ook van maanden kan
zijn. Het is denkbaar, dat de beslissing
- door het tijdsverloop - door een volgend kabinet moet worden genomen.
Als de beslissing nog door het thans
demissionaire kabinet moet worden
genomen, een beslissing over de export van verrijkt uranium, dan geldt uiteraard - zoals ook reeds gezegd door
mijn collega van Economische Zaken dat hierover overleg met Kamer en Kamercommissie zal plaatsvinden.
Mijnheer de Voorzitter! Ik zou mijn
antwoord op vraag 1 als volgt willen
samenvatten: export van kernenergiemateriaal is een zaak die de grootste
aandacht en zorg verdient. Export van
nucleair materiaal kan naar mijn opvatting alleen plaatsvinden als er werkelijk afdoende garanties zijn dat er
nimmer misbruik kan worden gemaakt
van dat nucleair materiaal voor militaire doeleinden.
Als dat element van risico erin zit,
mag een dergelijke leverantie niet
doorgaan. Dat is ons uitgangspunt.
Wij proberen tegelijkertijd in samenwerking met andere landen die in gelijke zin denken, tot oplossingen te komen die enerzijds tegemoetkomen aan
de wens van vele landen - waaronder
vele ontwikkelingslanden - tot gebruik
van kernenergie voor vreedzame doeleinden, maar die anderzijds alle risico's van militair misbruik voldoende
afdekken. Nogmaals, export van kernenergiemateriaal is een zeer gevoelige zaak en vereist de aandacht van allen die de zaak van de vrede een goed
hart toedragen. Er mag op dit punt
geen risico worden gelopen.
Ik kom nu tot de beantwoording van
de overige vragen van de heer Verbrugh. Ik stel hierbij voorop, dat ik van
een ander uitgangspunt uitga, namelijk van de noodzaak van het beheer
van en de controle op het opgeslagen
plutonium door het Internationaal
Atoomenergie-agentschap. Bij de beantwoording van de vragen van de
heer Verbrugh stuit ik dan tegelijkertijd
op de moeilijkheid dat niet bekend is
hoe nu precies de zuiverheidsgraad
van het plutonium zal zijn voor het geval dat toch nog tot leverantie van de
opwerkingsfabriek aan Brazilië zou
worden overgegaan. Dat is op dit moment nog onbekend. De gedachte zoals die in vraag 2 is geformuleerd, stuit
op het eerste gezicht op een duidelijk
probleem. Als het plutonium, nadat
het opwerkingsproces is voltooid en
het plutonium is vrijgekomen, onmiddellijk naar de kern-centrale wordt ge-
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bracht - die ook weer onder internationale controle staat - dan is dat eigenlijk de veiligste en beste oplossing.
Een dergelijke formule vergt juist echter bijzonder goed gedefinieerde verrijkingsgraden. Dat betekent dan ook,
dat het in die context en tegen die achtergrond beter is het plutonium als
apart element naast het uraniumnitraat te behandelen.
Een van de problemen die zich voordoen bij het door de vragensteller
voorgestelde mengsel, bestaande uit
bijvoorbeeld 5% plutonium en 95%
niet-splijtbaar uranium, is dat men te
maken krijgt met grote volumina vloeibare en gasvormige afval. Het door de
vragensteller bedachte systeem van
mengen is een vorm van semi co-processing. Ten aanzien daarvan staan,
naar mijn inlichtingen, nog veel vraagstukken open.
Het vraagstuk hoe men plutonium
het best kan bewaren - als nitraat
(vloeibaar) of als oxyde(stof) is nog in
studie. Weliswaar geeft het bijmengen
met uranium een voor explosieve
doeleinden ongeschikt mengsel, maar
men krijgt dan met veel grotere massa's te maken, waardoor men,afgezien
van al aangehaalde afvalproblemen,
met een aanzienlijke bemoeilijking van
de boekhouding en van een exacte
controle te maken krijgt. In verband
met de technische onzekerheden, welke het mogelijkerwijs door Brazilië toe
te passen opwerkingsprocédé omgeven, is het op dit moment voor mij onmogelijk absolute uitspraken,als door
de heer Verbrugh bedoeld, te doen
over de vanuit een oogpunt van veiligheid meest adequate opslagregeling
voor het eventueel in Brazilië afgescheiden plutonium.
Ik heb daarmee tevens een antwoord gegeven op de vragen, sub 3
gesteld. Wat het antwoord op vraag 4
betreft, moge ik in het bijzonder verwijzen naar mijn uiteenzetting over
wat noodzakelijk zou zijn op het punt
van plutoniumopslag in Brazilië en in
het algemeen in de wereld, mocht het
tot de produktie van plutonium komen
en mocht het niet mogelijk zijn - wat
ongetwijfeld de voorkeur van de Regering zou hebben - voorzieningen te
treffen in internationaal verband, die
produktie van plutonium voorkomen.

D
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Ik d?nk de Minister voor het
feit dat hij hier is gekomen o m de vragen te beantwoorden.
De Minister weet nog niet goed hoe
de preventieve controle van het IAEA
in Brazilië moet plaatsvinden. Het plu-

Vragen

tonium moet niet alleen achter slot, er
moet ook een wacht voor. Die wacht
zal door het IAEA moeten worden aangesteld. Ik denk dat hier de moeilijkheid zit. Reagerend op de bezwaren
die de Minister aanvoerde tegen de
verdunning van het opgeslagen plutonium, wil ik hem erop wijzen dat het
een kleine kunst is een 5%-mengsel
verder te verdunnen tot b.v. de 3,5%
die een reactorelement vraagt. Wat betreft het bewaren van de grotere massa's heeft hij gelijk. De controle is
evenwel eenvoudiger. Bij inbraak
krijgt een terrorist geen materiaal in
handen waarmee hij onmiddellijk ongelukken kan veroorzaken. Daarvoor
heeft hij eerst een fabriek nodig. Ontstaan er moeilijkheden ten aanzien van
de bewaking door het IAEA dan kan
daarom de Minister overwegen het
over deze band te spelen. Dat is de positieve strekking van mijn suggestie.
Deze mogelijkheid is chemisch in ieder
geval uitvoerbaar.

D
Minister Van der Stoel: Mijnheer de
Voorzitter! Uiteraard worden alle mogelijkheden die kunnen bijdragen tot
vermindering van de risico's verbonden aan het gebruik van uranium en
plutonium onderzocht. Ik heb al enige
moeilijkheden aangeduid die kleven
aan de door de heer Verbrugh bepleite
formule. Bij de uitwerking van de globale gedachte van opslag van plutonium onder beheer en controle van het
IAEA moeten tal van problemen worden onderzocht. In vele opzichten
staan wij nog aan het begin van de discussie over deze zaak. Het is echter tegen deze achtergrond waardeer ik de
vragen van de heer Verbrugh - een uiterst essentiële discussie, een van de
belangrijkste als het gaat o m vraagstukken van vrede en veiligheid in de
wereld.
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Bestaat er grond voor de
veronderstelling, dat de Bondsrepubliek Duitsland probeert een oplossing
te vinden voor haar problemen met
het radioactief afval door in de contacten met Brazilië te bereiken, dat het afval in Brazilië in plaats van in Duitsland
wordt gedeponeerd?
De heer Van Houwelingen (ARP):
Mijnheer de Voorzitter! Acht de Minister het nog mogelijk, dat als resultaat
van de onderhandelingen Duitsland
afziet van de levering van met name
de opwerkingsfabriek?
Minister Van der Stoel: Mijnheer de
Voorzitter! In antwoord op deze vraag
kan ik meedelen dat de Nederlandse
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onderwerp maakt een hele ontwikkeling door; dat weten ook de geachte
vragenstellers. Geleidelijk aan komen
er wel meer gegevens beschikbaar.
Naarmate er meer detailinformatie op
tafel komt kan het werk completer zijn.
Met de vragen van 30 september en
13 december ligt het probleem anders.
Die vragen hebben niet alleen betrekking op de prijzenbeschikking en het
prijsbeleid. Het vraagstuk wordt daar
in een veel bredere context geplaatst.
Meerdere vragen hebben betrekking
op het systeem van de dubbele courtage, de voorwaarden van de NBM en op
vraagstukken van marktordening.
Daarop is dan ook gereageerd met
de mededeling dat die vragen een terrein bestrijken dat juridisch en beleidsmatig zo complex van aard is dat beantwoording daarvan slechts mogelijk
zal zijn na vrij uitvoerig onderzoek en
overleg. Aan dat onderzoek en overleg
is het laatste halfjaar nogal ruime aandacht geschonken, natuurlijk binnen
het departement van Economische Zaken, maar ook met de betrokkenen en
met andere departementen.
Het gaat hier met name om de punDe heer Jongeling (GPV): Mijnheer de
ten die naar voren zijn gebracht door
Voorzitter! Hoe oordeelt de Minister
de Consumentenbond, het Konsumenover het Almelo-rapport van het IVVV,
ten Kontact, de Vereniging Eigen Huis
waarin op blz. 47 staat dat plutonium
en de makelaarsverenigingen, dus niet
niet met uranium kan worden gealleen de NBM, maar ook de makemengd, terwijl de technici van Eurolaarsvereniging te Amsterdam. Dat
chemie dat een grote vergissing noeheeft wel enig resultaat gehad. Binnen
men?
de NBM is de discussie over de voorwaarden heropend. Morgen wordt er
Minister Van der Stoel: Mijnheer de
een ledenvergadering gehouden om
Voorzitter! Ik aarzel in deze technische
te beslissen over een voorstel tot wijzidiscussie te treden, ook al omdat ik op
ging ervan.
school nimmer een voldoende voor
Op 19 april is er een gesprek gescheikunde heb kunnen bemachtigen.
weest tussen de consumenten- en de
In het algemeen gesproken ervaar ik
makelaarsorganisaties, medewerkers
een aantal grondgedachten van het
van het Ministerie van Economische
IVVV-rapport echter als zeer positief.
Zaken en medewerkers van het Ministerie van Justitie ten einde op basis
van de huidige stand van het denken
de uitgangspunten goed te formuleren
Aan de orde is de beantwoording van
en o m een zo groot mogelijke invloed
door de leden Kolthoff en Kombrink,
te kunnen uitoefenen op de voorstelovereenkomstig artikel 107 van het
len die morgen in de ledenvergadering
Reglement van Orde, gestelde vragen
van de NBM tertafel komen. De geachaan de Minister van Economische Zate vragenstellers weten dat hieraan alken over de Prijzenbeschikking Makelerlei overleg vooraf is gegaan. Zij heb2
laars in Onroerend Goed . [De vragen
ben op een bepaald moment daarin
zijn opgenomen aan het eind van deze
zelf ook een rol gespeeld, afgezien van
weekeditie.)
het stellen van vragen, door in een
gesprek hun uitgangspunten naar voD
ren te brengen.
Minister Lubbers: Mijnheer de VoorzitDe belangrijkste wijzigingen die
ter! In antwoord op de eerste vraag
morgen in de ledenvergadering tertamerk ik op dat naar mijn oordeel de
fel zullen komen zijn dat in het vervolg
vragen van 10 augustus op zichzelf
een opdracht steeds het karakter zal
duidelijk zijn beantwoord. Het is wel zo
hebben van een schriftelijk vastgelegdat toen het antwoord op een aantal
de overeenkomst en dat het mede
detailpunten niet kon worden gegedaardoor mogelijk wordt groter duideven, wegens gebrek aan gegevens. Dit

Regering nog voordat het verdrag
Duitsland-Brazilië was ondertekend, in
Bonn enige malen bezwaren tegen dit
verdrag en dan met name tegen de levering van de opwerkingsfabriek tot
uiting heeft gebracht.
Ik hoop dat de Amerikaanse president steun vindt voor zijn gedachte
een einde te maken aan de export van
opwerkingsfabrieken. Dit is een sympathieke gedachte die door de Nederlandse Regering wordt gesteund.
Ik moet er tegelijkertijd bij zeggen
dat uit de eerste reacties blijkt dat de
neiging o m voort te gaan met opwerkingsprocédés in vele landen heel
sterk is. Wij zullen er dus rekening mee
moeten houden dat er in telkens meer
landen opwerkingsfabrieken zullen komen.
Als dat het geval is - helaas lijkt mij
dat een realistische taxatie - lijkt het
mij nodig een tweede verdedigingslinie te betrekken, namelijk een gericht
op een effectieve controle en beheer
van het IAEA van het plutonium dat bij
de opwerking vrijkomt.
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lijkheid te verschaffen over de vrijheid
van de koper respectievelijk verkoper
van onroerend goed o m zijn belangen
zelfstandig te behartigen of de belangenbehartiging op te dragen aan een
makelaar via die schriftelijke opdracht.
Hij heeft bovendien de vrijheid o m in
de opdracht vast te leggen dat de makelaar de vrijheid heeft (of niet) om de
belangen van de wederpartij ook te behartigen. Uiteraard is hiermee het
vraagstuk van de dubbele bemiddeling niet opgelost, maar er wordt wel
helderheid verschaft over de werkelijke positie van de makelaar ten opzichte van de klant en omgekeerd. Dat is
op zich zelf al heel belangrijk. Wij
schatten dat een aantal problemen op
de markt van bemiddeling bij de (ver-)
koop van onroerend goed daardoor
zal verdwijnen of dat die problemen in
ieder geval kleiner worden. Ik aarzel
echter ernstig om nu al vast te stellen
dat dit toereikend zal zijn. Het is in ieder geval een stap in de goede richting.
Natuurlijk moet er nog nader overleg over andere aspecten worden gevoerd. Verder moet men in samenwerking met de consumentenorganisaties
de vinger aan de pols houden bij de
ontwikkeling van het klachtenpatroon
en dergelijke in de toekomst.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu
toe aan de beantwoording van de derde vraag. Ik heb zoeven al aangegeven, dat met de tweede reeks vragen het beleidsterrein waarop de vragen werden gesteld zich aanzienlijk
heeft verbreed, omdat naast de prijzenbeschikking een reeks andere
zaken aan de orde komt. Dit bredere
terrein is natuurlijk wel relevant in het
contact met de beroepsorganisatie waarmee wij ook contact over de prijzenbeschikking hebben - maar het is
er niet onverbrekelijk en ook niet altijd
logisch mee verbonden.
Het gaat inderdaad om het al dan
niet goed zijn van de prijzenbeschikking. Het gaat verder o m inkomensbeleid; dit heeft zijn eigen betekenis maar
daarop kan invloed worden uitgeoefend via het tarievenbeleid. Ik heb dat
een andere keer uiteengezet door een
analyse te maken van de inkomensontwikkeling. Een andere zaak die er
een rol bij speelt is het vestigingsbeleid. De vraag is of men, als men een
goede opzet wenst, het als het ware tot
een beschermd beroep moet maken,
dus tot een afgesloten groep. Daaraan
kan men natuurlijk allerlei voorwaarden verbinden. Bovendien is de vraag
of het systeem van dubbele tegenover
eenzijdige bemiddeling zodanige nadelen heeft dat niet op die manier
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moet worden gewerkt. Als die vraag
bevestigend wordt beantwoord, komt
de vraag op of daaruit consequenties
moeten worden getrokken op andere
terreinen waarop wordt bemiddeld. Die
rechtsvraag zal dan immers aan de orde moeten komen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb geprobeerd, aan te geven, dat ieder onderdeel van deze materie de andere
overlapt, waarbij toch sprake is van afzonderlijke invalshoeken. Dit heeft de
afgelopen tijd enige verwarring gegeven, omdat het toch mogelijk moet
zijn, een aantal vragen, gericht op een
eenvoudig gedeelte van het prijsbeleid, af te doen en over te gaan tot de
orde van de dag. De zaak is echter nogal complex van aard.
Als men op andere terreinen tot oordelen komt en beleidsinitiatieven
neemt, heeft dit effect op de prijzenbeschikking. Het is duidelijk, dat het inkomensbeleid effect heeft op het prijsbeleid.
Hoewel het beleidsterrein complex
van aard is en onvoldoende gegevens
ter beschikking zijn, betekent dit niet,
dat men op dit terrein helemaal niets
kan doen ter zake van het prijs- en tarievenbeleid. Men kan het slechts op
basis van die beschikbare gegevens zo
goed mogelijk doen. Wij hebben dit
gedaan. Dit is toch aanvaardbaar. De
claims voor het verkrijgen van beter
inzicht en het uitdiepen van de beleidsdiscussie met de betrokkenen blijven
op tafel liggen. Met betrekking tot de
tweede claim is in het laatste halfjaar
het nodige gebeurd. Ik houd staande,
dat ik indertijd op basis van de beperkte inzichten en gegevens de specifieke
prijsmaatregel moest treffen.
Het was mogelijk en misschien zelfs
verstandiger, de vragen die zich voor
beantwoording op korte termijn leenden, te beantwoorden en van de overige vragen te zeggen, dat zij zich niet
voor schriftelijke beantwoording leenden. Zij moeten worden samengevat
in een geïntegreerde beleidsmatige visie die ter kennis van de Kamer moet
worden gebracht. Zij moeten niet worden behandeld in termijnen zoals gebruikelijk bij de beantwoording van
vragen, maar in een programmering,
die met de Kamer moet worden ontwikkeld. Die kan in een openbare commissievergadering of plenair worden
behandeld.
De vragen hebben hun functie vervuld op het departement en in mijn beleid. Zij hebben activerend gewerkt op
de discussie met betrokkenen en op de
eerste behoorlijke stap in de goede
richting - ik constateer dit met voldoe-
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ning - namelijk in de vergadering van
morgen. Helaas is de gebruikelijke
procedure voor de beantwoording van
vragen hierdoor niet afgewerkt.
Ook binnen het consumentenbelang
- deze invalshoek is door vragenstelIers uitdrukkelijk genoemd - bestaan
tegenstrijdige opvattingen over de
vraag, of het verbieden van de tweezijdige bemiddeling te allen tijde voordeel voor de consument betekent,
vooral wanneer deze inzicht krijgt in de
tweezijdige bemiddeling. Hierdoor kan
iemand worden verboden iets voor
een ander te doen, omdat wij dan vaststellen, dat dit per definitie in strijd is
met het belang van de betrokken consument. Deze afweging is bepaald nog
niet afgerond.
Ik zal niet de gehele materie inhoudelijk behandelen. Ik sluit af met de opmerking, dat het het beste is, met alle
gebreken die eraan kleven, de volgende week het dossier af te ronden inclusief de bereikte resultaten, dit te gieten
in antwoorden op de vragen en eventueel aan de vragen een procedurevoorstel te verbinden. Ik zal dan volstaan met de vragen te beantwoorden
of aan de Kamer suggereren de zaak
verder te behandelen in een bepaald
beleidsmatig kader. Ik zal hierover dan
een apart stuk voor behandeling in de
Kamer produceren.

D
De heer Kolthoff (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De deemoedigheid die
doorklinkt in de antwoorden van de
Minister op onze vragen, maakt het mij
nogal moeilijk om de scherpst denkbare aanvullende vragen te stellen die
hier mogelijk zouden zijn. Ik beperk mij
dus tot een aantal meer feitelijke vragen. Dat neemt niet weg, dat wij ons
gedurende negen maanden wel wat
verlaten hebben gevonden in onze
mogelijkheden tot vertegenwoordiging van de consumenten hier in de
Kamer.
De Minister heeft gezegd, dat er onlangs een gesprek heeft plaatsgehad
tussen makelaarsbonden, de Consumentenbond, zijn ministerie en het Ministerie van Justitie. Zijn de consumentenbonden, die zoveel bezwaren
tegen het functioneren van het makelaarschap en tegen de dubbelzijdige
courtage naar voren hebben gebracht,
daarbij enigermate overtuigd en bevredigd?
Betreffen de morgen in de ledenvergadering van de Nederlandse Bond
van Makelaars te behandelen voorwaarden, waarover de Minister zelf al
bij voorbaat aarzelingen heeft uitgesproken, meer dan een verduidelijking
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van die voorwaarden of komen er ook
wezenlijke wijzigingen in de zin, waarop door de Consumentenbond en andere vertegenwoordigers van kopers
van huizen is aangedrongen? Behoeven die nieuwe voorwaarden de goedkeuring van de Minister van Economische Zaken, zodat hij van zijn twijfels
daadwerkelijk kan doen blijk geven?

D
Minister Lubbers: Mijnheer de Voorzitter! Zojuist is de scherpste aanval in
mijn ministeriële geschiedenis op mij
gepleegd door mij deemoedigheid te
verwijten. Ach, ook die incassering kan
er op deze laatste dag nog wel bij.
De heer Kolthoff (PvdA): Dank u voor
het compliment!
Minister Lubbers: Ik kan hetcompliment helaas niet retourneren.
De heer Kolthoff (PvdA): Dat hoeft ook
niet. Laat u maar zitten.
Minister Lubbers: Het zou misschien
ook niet als compliment ervaren worden.
In antwoord op de eerste vraag van
de geachte afgevaardigde kan ik zeggen, dat de consumentenorganisaties
er eigenlijk niet van overtuigd zijn dat
een bevredigende oplossing is gevonden. Het is moeilijk om voor een ander
te spreken, maar ik meen dat iedereen
het erover eens is, dat dit een stap in
de goede richting is. Zodra dit echter
het beeld zou oproepen, dat de materie hiermee geregeld is, zal de f rustratie bij de consumentenorganisaties
naar mijn mening eerder toe- dan afnemen.
De voorstellen, waarover in de tweede vraag van de geachte afgevaardigde is gesproken, zijn naar mijn gevoel
goed en een stap in de goede richting.
Ik stel mij achter die voorstellen en ik
hoop, dat zij morgen aangenomen
worden. In mijn beantwoording in eerste termijn heb ik al laten doorklinken,
dat het voor mij niet vaststaat, dat zij
toereikend zijn. Zijn zij toereikend op
het terrein waarop zij gegeven worden? Ook bestrijden zij niet het gehele
probleemveld en de gehele discussie.
Wij zullen dus moeten doorgaan met
studeren en overleggen. Waar nodig
zullen wij tot nadere wijzigingen moeten komen.
Dan heeft de geachte afgevaardigde
nog gevraagd, of de goedkeuring van
de Minister van Economische Zaken
noodzakelijk is. Neen, zij is niet noodzakelijk. In eerste termijn heb ik dit niet
aan de orde willen stellen.
Hierbij rijst een andere vraag, namelijk: hoe behandelen wij dit verder? Is
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het 20 dat w i j anderen in het gebruikelijke overleg ervan weten te overtuigen
dat een andere procedure of methodiek
verstandig is - hetgeen met meerdere
organisaties het geval is - en wordt die
overgenomen? Men kan proberen hierop enige druk uit te oefenen; dit is echter niet meer dan politieke druk. Of
moet men constateren dat het vraagstuk veel fundamenteler is en zich uitspreken voor enigerlei verplichting?
Moet men dan echter niet vaststellen,
wie het beroep van makelaar kunnen
uitoefenen? Wordt dit een gesloten
groepering? Aan welke voorwaarden
moet dit voldoen? Daarbij zou men een
geheel samenhangend systeem moeten o p b o u w e n , waardoor men een dergelijke verplichting ook inderdaad kan
afdwingen. Op het ogenblik kan ik niet
meer doen dan druk uitoefenen door
aan degenen wie het aangaat publiekelijk kenbaar te maken dat ik de gang van
zaken volstrekt onbevredigend vind, of
dat ik het een stap in de goede richting
vind - waarmee het onderwerp zou zijn
afgesloten - of dat ik het wel een goede
zaak vind, waarover wij echter met elkaar zullen moeten doorpraten. Mijn
antwoord op de vraag, of de voorwaarden in formele zin de goedkeuring behoeven van de Minister van Economische Zaken, luidt heel concreet: 'neen,
dat is niet zo'.
De heer Kombrink (PvdA): Onderkent
de Minister dat, hoewel er geen sprake
is van 'goedkeuren' in formele zin, wel
in die zin sprake zou kunnen zijn van
een bekrachtigen van het systeem van
dubbele courtage dat, via de prijsbeschikking, de tarieven en voorwaarden
die de Nederlandse Bond van Makelaars hanteert, waarin het systeem van
dubbele courtage als zodanig ook is
verwerkt, gesanctioneerd worden?
Minister Lubbers: Hieraan kan men
ontlenen dat de Minister van Economische Zaken, staande voor andere verantwoordelijkheden zoals het consumentenbeleid, het mee dragen van het
inkomensbeleid, natuurlijk de verplichting heeft, via prijsbeschikkingen,
kennis nemen van bepaalde gebruiken
en methodes, te trachten, dit te veranderen. Hieruit vloeit een verantwoordelijkheid voort. Ik kan echter niet deze
prijsbeschikking zelf aangrijpen o m al
deze zaken te regelen. Dit is het onderscheid dat ik heb willen aanbrengen.

Aan de orde is de beantwoording van
door het lid Kolthoff, overeenkomstig
artikel 107 van het Reglement van Or-
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de, gestelde vragen aan de Ministej
van Economische Zaken over de toegezegde nota inzake de consumptieproblematiek 3 . [De vragen zijn opgenomen aan het eind van deze weekeditie.]

D
Minister Lubbers: Mijnheer de Voorzitter! Op de eerste vraag moet het antw o o r d 'ja' luiden, evenals op de tweede. De derde vraag zou ik met 'ja' kunnen beantwoorden, als er zou staan
'niet heeft kunnen nakomen'. Op de
vierde vraag zou ik een kort en een
lang antwoord kunnen geven; ik
volsta nu met een kort: 'neen'.

D
De heer Kolthoff (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ter toelichting van mijn gestelde en nog te stellen vragen wil ik
opmerken dat dit niet het moment is
o m op de valreep, tussen neus en lippen, een oordeel over een totaalbeleid
van een minister uit te spreken. Het is
wel de plaats en het moment o m te
wijzen op een niet onbelangrijk onderdeel daarvan dat is blijven liggen. Dat
geeft mij de volgende, aanvullende
vraag i n : hoe rijmt de Minister al het
uitstel met de nota waarom zo vaak is
gevraagd - en welke is toegezegd met zijn uitspraak van 29 november
van het afgelopen jaar in de openbare
commissievergadering over de nota
selectieve groei:
'In mijn beleid neemt de consumptie
een hoofdplaats in'?
Wat blijft er nu, gezien de antwoorden die de Minister zojuist heeft gegeven, nog over van zijn bij diezelfde vergadering gedane uitspraak: 'Ik hoop
dat w i j ruimschoots voor het einde van
deze kabinetsperiode' - dus ongehinderd door kabinetscrises - 'daarover
kunnen discussiëren'?
Heeft de traagheid die bij het uitbrengen van dit beleidsstuk is betoond, niet alleen gegolden ten aanzien van deze nota, maar ook bij
hoofdzaken van het consumentenbeleid zoals de vier jaar lang aangekondigde wijziging van de Wet Economische Mededinging en de vier jaar lang
aangekondigde wijziging van de Warenwet?

D
Minister Lubbers: Mijnheer de Voorzitter! Met betrekking tot de laatste opmerking van de heer Kolthoff valt niet
te ontkennen dat is gebleken dat de
hele aanpak door de Regering van het
consumentenbeleid nog in zijn kinderschoenen staat. Naar mijn oordeel is
er echter in de afgelopen vier jaar wel
het nodige aan gedaan. Men denke
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hierbij aan tal van onderwerpen, zoals
de Warenwet en de mogelijkheid van
de consumentenorganisaties o m op
radio en televisie te verschijnen. Bij tegenstrijdige belangen is het inderdaad
moeilijk, op een tijdig en geschikt
ogenblik het consumentenwerk af te
ronden. Ik heb een lange lijst meegenomen van alle dingen die wel gebeurd zijn, maar gezien de bescheidenheid van de vragensteller zal ik die
oratio pro domo niet afsteken. Ik beperk mij tot het wegnemen van een
groot misverstand met betrekking tot
de discussienota inzake de consumen
tenproblematiek. Die nota zit namelijk
al een tijdje in mijn tas.
De heer Kolthoff (PvdA): Is het soms
controversieel?
Minister Lubbers: Het is inderdaad
zeer controversieel.
De heer Kolthoff (PvdA): Dan is men er
te laat mee gekomen.
Minister Lubbers: Neen, het kabinet is
te vroeg naar huis gestuurd.
De heer Kombrink (PvdA): Het is goed
dat wij het daar over eens zijn.

Aan de orde is de beslissing over het
verzoek van het lid Portheine om het
wetsontwerp 14445 van de agenda af
te voeren, als zijnde naar het oordeel
van de fractie van de VVD van controversiële aard.
De Voorzitter: Het lid Veder-Smit zal
bij afwezigheid van het lid Portheine
dit verzoek toelichten.
Mevrouw Veder-Smit (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Wij achten dit wetsontwerp niet een onomstreden zaak.
Er wordt gesteld dat het een wettelijke
grondslag moet bieden voor een uitvoeringsbeschikking. Die uitvoeringsbeschikking dateert echter van 1974.
Er is toen meteen een proces over
aangespannen dat tot het einde van
het vorige jaar heeft geduurd. De Hoge
Raad heeft toen in het nadeel van de
Staat beslist.
Steeds meer stemmen zeggen dat
het heffingenbeleid bij wet geregeld
moet worden en dat daar een meer
fundamentele discussie voor nodig is.
Dat is ook tot uiting gekomen in een
adres van het bureau Milieuhygiëne
van de Raad van Werkgeversverbonden.
Argumenten voor uitstel van de behandeling zijn de onlangs ingediende
nota van wijzigingen, het ontbreken
van een advies van de Raad van de
Waterstaat en het door mij overwegen
van het indienen van een amende-
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ment. Het desbetreffende amendement heb ik echter nog niet in overleg
kunnen brengen.
Argumenten tegen uitstel behoeven
niet zwaar te wegen, omdat het wetsontwerp in terugwerkende kracht
voorziet. De metingen en de aangiften
gaan door en de aanslagen kunnen later worden opgelegd.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Onze fractie
meent dat het wetsontwerp niet van
controversiële aard is. Het is als het
ware een bevestiging van de gangbare
praktijk. Ik heb mij ook gehouden aan
het verslag van de vaste Commissie
voor Verkeer en Waterstaat waarin zij
heeft besloten o m , ten einde een spoedige behandeling mogelijk te maken,
zo snel mogelijk verslag uit te brengen.
De procedure is dus versneld en wij
menen dat het zaak is dat iedereen zo
snel mogelijk weet waar zij aan toe zijn.
Het gaat toch ook om een aanzienlijk
bedrag, o.a. 17 min. aan rijksheffingen
die wij graag ten behoeve van het milieu binnen willen hebben.
De heer Van Kuijen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Ook wij zijn van mening dat
het gaat om het dichten van een omissie in de wet, om te voorzien in de
voortgang van de tot nog toe gebruikelijke heffing en procedure. Ik wijs er
bovendien op dat, voor zover ons bekend is, van de zijde van de VVD nooit
tegen deze praktijk bezwaar is gemaakt. Het komt ons dan ook wat oneigenlijk voor dat nu aan een toevallige
situatie van het ogenblik, een demissionair kabinet, het argument wordt ontleend op basis waarvan de VVD meent
dat dit wetsontwerp van controversiële aard is, zoals dat de vorige week
door de heer Portheine is verklaard.
Wij hechten er zeer sterk aan o m vandaag tot behandeling van dit wetsontwerpte komen.

men. Er komt niet 17 min. minder,
maar het bedrag moet er gewoon komen. Als het niet komt van het bedrijfsleven, dan zal het moeten komen
van de huishoudelijke vervuilers. Het
lijkt ons onjuist als wij door het uitstellen zouden veroorzaken dat de huishoudelijke vervuilers zwaarder worden belast. Behandeling van dit wetsontwerp heeft daarom naar onze mening een spoedeisend karakter en wij
vinden dat die behandeling door moet
gaan.
De Voorzitter: Aangezien de Regering
ons heeft verzocht, dit wetsontwerp zo
mogelijk nog voor de verkiezingen te
behandelen, kan ik mij voorstellen dat
de Minister in dit stadium van de gedachtenwisseling ook zijn mening kenbaar wil maken. Ik geef hem daartoe
graag de gelegenheid.
Minister Westerterp: Mijnheer de
Voorzitter! Bij een ordedebat in de Kamer past de Regering grote terughoudendheid. Zojuist is gesteld dat een
van de argumenten op grond waarvan
wel tot uitstel van behandeling kan
worden besloten het feit is dat de aanslagen toch kunnen worden voorbereid. Ik wil erop wijzen dat het hier om
een wat uitzonderlijke situatie gaat. Indien deze wettelijke bepaling niet
wordt opgenomen, kan bij de contribuabelen grote onzekerheid ontstaan
over de vraag, of erover het jaar 1977
de heffing moet worden betaald. Daaro m heb ik reeds in februari aan u,
mijnheer de Voorzitter, de mededeling
doen toekomen dat de Regering aan
een wetsontwerp werkt ten einde de
consequenties die voortvloeien uit het
arrest van de Hoge Raad van 22 december 1976 op zo kort mogelijke termijn te kunnen verwerken. Dit argument wil ik gaarne aan de Kamer ter
overweging meegeven. Een lange periode van rechtsonzekerheid zou van
uitstel van behandeling het gevolg
kunnen zijn.

De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! Ook onze fractie stelt er
bepaald prijs op dat dit wetsontwerp
zo snel mogelijk wordt afgedaan. Het
gaat hier namelijk o m iets dat op de
aanslag betrekking heeft. Die aanslag
kan natuurlijk niet ad libitum in het jaar
worden uitgesteld. Het wetsontwerp
kent wel terugwerkende kracht, maar
dat wil toch niet zeggen dat die aanslagen niet vroegtijdig in het jaar moeten
worden klaargemaakt mede voor het
bedrijfsleven, dat met deze uitgaven
rekening moet houden en mede omdat er een bedrag op tafel moet ko-

Mevrouw Veder-Smit (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Het moet mij van het
hart dat de urgentie van het geheel
niet blijkt uit het feit dat het wetsontwerp ons zo laat heeft bereikt, terwijl het arrest van de Hoge Raad van
december is.
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Minister Westerterp: Ik heb de Kamer
daarvan al in februari in kennis
gesteld.
Mevrouw Veder-Smit (VVD): Dat tijdverlies moet nu door de Kamer worden goedgemaakt in één week. Ik kan
mij voorstellen dat de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat hier

één visie op heeft, maar voor de milieumensen die ook veel belangstel
ling hebben voor het heffingenbeleid
in het algemeen ligt dat weer wat anders. Dat staat voor mij los van de
vraag of wij nu wel of niet met een demissionair kabinet praten. Dat deze
kwestie wel controversieel is, heb ik
naar mijn mening duidelijk aangetoond door te zeggen dat prompt na
de uitvoeringsbeschikking in 1974
er een proces tegen de Staat daarover
kwam. Nu dat proces is afgelopen, is
het naar mijn mening nu het moment
voor een fundamentele discussie. Het
zou mij spijten als deze discussie niet
kan plaatsvinden alleen vanwege de
haast. Mocht de Kamer besluiten o m
toch tot behandeling over te gaan, dan
zal ik mijn amendement alsnog op het
laatste nippertje indienen.
De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid
tot het afleggen van stemverklaringen.
De heer Schakel (ARP): Mijnheer de
Voorzitter! De fracties die in het CDA
samenwerken hebben aanvankelijk op
het standpunt gestaan dat, wanneer er
een politieke stroming in de Kamer is
die vindt dat een wetsvoorstel controversieel is, het wetsvoorstel door die
declaratie alleen al per definitie controversieel blijkt te zijn. Ons standpunt
was dan ook dat wij, hoewel met bloedend hart, voor het verzoek van het lid
Portheine moesten stemmen. Nu de
aanwezige leden van onze fracties en
ik de dringende argumentatie van de
Minister gehoord hebben, die wijst op
de grote onzekerheid zowel voor de
contribuabelen als uiteraard v o o r d e
waterschappen die de heffing opleggen, stappen w i j echter van ons aanvankelijk voornemen af en zullen w i j ,
met bloedend hart ter andere zijde
vanwege de parlementaire zeden en
gewoonten die wij graag in stand houden, vóór behandeling vandaag sternmen.
Het verzoek van het lid Portheine c.s.
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
VVD vóór dit verzoek hebben gestemd.

Aan de orde is de behandeling van de
Verslagen van de Commissie voor de
Verzoekschriften (14118, nrs. 68 t / m
77).
Overeenkomstig de voorstellen van de
Commissie voor de Verzoekschriften
wordt besloten.
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Aan de orde is de behandeling van de
ontwerpen van (rijks)wet:
Naturalisatie van Agourd, Agatha
en 29 anderen (14 309, R 1059);
Naturalisatie van Ahmad, Mateen
en 26 anderen (14 369);
Naturalisatie van Basri, Abdelkader
en 23 anderen (14 370);
Naturalisatie van Amanupunnjo,
Martina en 21 anderen (14 374);
Naturalisatie van Banshidhar Sharma, Harijendrepersad en 24 anderen
(14 375);
Naturalisatie van Anido Perez, Francisco en 21 anderen (14 376);
Naturalisatie van Abanoun, Mohamed en 28 anderen (14 394);
Naturalisatie van Abboud, Bassam
en 23 anderen (14 401);
Naturalisatie van Benes, Sandor
Kalman en 23 anderen (14 403);
Naturalisatie van Benlahbib, Ahmed
en 23 anderen (14 405);
Naturalisatie van Amato, Vincenzo
en 22 anderen (14 408);
Naturalisatie van Bulut, Garibo en
25 anderen (14 427);
Naturalisatie van Adolph, Jacob en
37 anderen (14 430);
Naturalisatie van Addis, Achilie en
24 anderen (14 431);
Naturalisatie van Abbott, Hilda en 26
anderen (14 432);
Naturalisatie van de Andrade, Carios Antao en 21 anderen (14 433);
Naturalisatie van Apte, Surendra
Shankar en 20 anderen (14 434);
Naturalisatie van Bajnath, Djaan
Shamlal en 31 anderen (14 444).
De Voorzitter: Ik merk op, dat
a. in w.o. 14 369 in de vierde alinea
van het formulier van afkondiging in
plaat van 'gelijk wij goedvinden' moet
worden gelezen: gelijk Wij goedvinden.
In artikel I, onder 17, moet in plaats
van 'in (Silva'; 'worden gelezen in: in
'Silva';.
b. in w.o. 14 370 moet in artikel I,
onder 18, na 'dos Santos da Silva' een
komma worden geplaatst.
c. in w.o. 14 375 moet in de derde
alinea van het formulier van afkondiging in plaats van 'Alzo w i j ' worden
gelezen: Alzo Wij.
d. in w.o. 14 405 moet in artikel I,
onder 2, in plaats van 'Kristion' worden gelezen: Kristian.
In artikel I, onder 18, moet de
komma na 'Jenó' vervallen.
e. in w.o. 14 427 moet in artikel I,
onder 13, in plaats van 'Menalumadeel' worden gelezen: Menaldumadeel.
In artikel I, onder 18, moet in
plaats van 'Joao' worden gelezen: Joao
In artikel II, onder 2, moet in plaats
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van 'Vincenzi' worden gelezen: Bruno.
In plaats van '17 september 1960'
moet worden gelezen: 22 maart 1958.
f. in w.o. 14 431 moet in de derde
alinea van het formulier van afkondiging in plaats van 'Addix' worden gelezen: Addis. In artikel I, onder 5, moet
in plaats van 'Stanislaw' worden gelezen: Stanislaw. In artikel I, onder 6,
moet in plaats van 'Janov' worden gelezen: Jacov. In artikel I, onder 22,
moet na 'Santos Silva' een komma
worden geplaatst.
g. in w.o. 14 434 moet in artikel I,
onder 2, in plaats van 'Po-On' worden
gelezen: Po-on. In artikel I, onder 6,
moet in plaats van 'Tomas' worden gelezen: Tomas'. In artikel I, onder 7,
moet in plaats van 'in (Res';' worden
gelezen: in 'Res';.
Deze verbeteringen zullen worden
aangebracht.
Deze ontwerpen van (rijks)wet worden
zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van de
ontwerpen van (rijks)wet:
Goedkeuring van het op 29 decem
ber 1972 te Londen tot stand gekomen
Verdrag ter voorkoming van de verontreiniging van de zee door het storten van afval en vuil, met Bijlagen
(Trb. 1973,172) (13 886, R 1027);
Goedkeuring van het op 4 juni 1974
te Parijs tot stand gekomen Verdrag
ter voorkoming van verontreiniging
van de zee vanaf het land, met Bijlagen (Trb. 1975,29) (13 931).
De algemene beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! Ik spreek eerst over het
verdrag van Londen ter voorkoming
van de verontreiniging van de zee
door het storten van afval en vuil. In
wezen is dat een uitbreiding van het
reeds in het verleden hier geratificeerde verdrag van Oslo, zij het met enkele
kleine nuances. Juist omdat het een
uitbreiding is over een groter gebied,
behoeven wij daarop niet uitvoerig in
te gaan. Ik stel slechts enkele korte vragen.
Waarom is dit verdrag afzonderlijk
getekend door de Sovjet-Unie, door de
Oekraïne en Wit-Rusland? Waarom is
dat ook niet gebeurd door de afzonderlijke staten van de USA en de deelstaten van de Bondsrepubliek Duitsland?

Naturalisatie
Zeeverontreiniging

Het lijkt van ondergeschikte betekenis.
Aangezien echter bij bepaalde artikelen 2h of 3/4 meerderheid aanwezig
moet zijn, kan het 'dubbel tekenen', althans via een andere verantwoordelijkheid, leiden tot bepaalde besluitvormingsprocessen. Daarover moet volgens mij wel duidelijkheid bestaan.
Hoe moeten de bepalingen van de
kustwateren thans gelezen worden in
het licht van de vastgelopen besprekingen van de Zeerechtconferentie en
van de inmiddels op dit gebied genomen beslissingen door de EEG-Ministerraad over de 'rechtsmacht', zoals
dat in de toelichting bij artikel VII
staat?
In de toelichting op artikel X van het
traktaat wordt heel uitdrukkelijk vermeld, dat dit artikel speciaal van toepassing is op het storten van afval. Bij
de toelichting op artikel XII is wel een
regeling getroffen voor lozing van olie
en ander afval, afkomstig van de normale exploitatie van zeeschepen. Hoe
staat het nu echter met olieafval - dat
is thans uiterst actueel - van vaste
booreilanden? In artikel X is er alleen
sprake van het ontwikkelen van procedures voor het vaststellen van de aansprakelijkheid en het regelen van geschillen met betrekking tot het storten
van afval of van andere stoffen. Vallen
onder 'andere stoffen' ook olie en onder 'storten' ook calamiteiten als lekken van boorinstallaties en spuiters,
waarvan wij de laatste dagen maar al
te veel horen? Hoe moet het geregeld
worden, als zo'n spuiter onverhoopt
zou optreden op het deel van de
Noordzee dat onder de Nederlandse
rechtsmacht valt? Hoe is het op dit
punt met de wetgevingen in bij voorbeeld Noorwegen en Engeland
gesteld? Is de lid-staat verantwoordelijk tegenover de andere lid-staten en
hun onderdanen, bij voorbeeld vissers
en reders, wanneer er schade wordt
veroorzaakt? Hoe kan de lid-staat die
eventuele schade verhalen op de exploitant?
Is er een verdeelsleutel voor de kosten van de organisatie, waarvan alleen
in de toelichting op artikel XIV wordt
gesteld, dat hierin op passende wijze
zal worden voorzien? Het kan haast
niet vager worden gezegd. Hoe is dat
inmiddels geregeld?
In artikel XV is geregeld, dat wijzigingen van het verdrag en van de bijbehorende bijlagen kunnen worden
aangebracht met ten minste een meerderheid van 2h van de aanwezige- ik
leg de nadruk op het woord 'aanwezige' - partijen. Niet aanwezigen tellen
in de besluitvorming dus niet mee. Ik
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wijs speciaal hierop, omdat het in het
andere traktaat duidelijk anders is geregeld. De moeilijkheid is hier namelijk, dat de wijziging pas van kracht
wordt op de zestigste dag, nadat *h
van de partijen - hier staat niet van de
'aanwezigen' - dus inclusief de afwezigen, een akte van goedkeuring van de
wijziging heeft neergelegd bij de organisatie. Indien de afwezigen niet meewerken, zal de wijziging dus nooit van
kracht worden. Vraagt deze regeling
vroeg of laat niet o m moeilijkheden?
Ik kom nu tot het andere traktaat, namelijk de goedkeuring van het Verdrag
van Parijs ter voorkoming van verontreiniging van de zee vanaf het land.
Allereerst spreek ik de dank van mijn
fractie uit over het verstrekte kaartmateriaal, waaruit duidelijk blijkt, dat, behoudens enkele kleine Deense eilanden in het Kattegat, alle grote Deense
eilanden en een zeer groot gedeelte
van Zweden buiten dit verdrag blijven,
hoewel zowel Zweden als Denemarken dit verdrag wel hebben ondertekend.
Dit roept vanzelf de vraag op, of
Zweden en Denemarken wèl participeren in het verdrag dat - naar uit de medelingen van de bewindslieden in de
nota n.a.v. het eindverslag blijkt
- voor de Oostzee in voorbereiding is. Zo ja, sluit de grens van dat
verdrag dan aan bij de grens van het
onderhavige verdrag? Met andere
w o o r d e n : Is de zo keurig op een kaart
aangegeven grens dezelfde grens, of
is er een lacune? Ik denk met name aan
de Belten. Ik zou graag hierover worden ingelicht. Bovendien zou ik graag
zien, dat beide tractaten op elkaar werden afgestemd. Nu Nederland geheel
buiten het Oostzeeverdrag blijft - welk
verdrag toch zeker ook voor de Noordzeestaten van belang is - is het weilicht mogelijk, te zijner tijd het tractaat
aan de Kamer toe te zenden, ter inzage
voor de leden. Wij kunnen de beide
verdragen dan met elkaar vergelijken.
Ik zou willen vragen, of pogingen zijn
gedaan o m de beide verdragen op elkaar af te stemmen, dan wel - hetgeen
nog veel mooier zou zijn - beide verdragen aan elkaarte koppelen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik vraag dit
te meer, omdat in artikel 7 de verdragsluitende partijen overeenkomen,
de door hen te nemen maatregelen op
zodanige wijze uitte voeren, dat de
verontreiniging van de zeeën gelegen
buiten de zone waarop het verdrag
van toepassing is niet toeneemt. Wij
willen dus, dat ook de nogal ernstige
vervuiling in de Oostzee niet nog meer
toeneemt. Dit gebied ligt buiten het
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tractaat, maar WIJ willen er toch iets
aan doen. Willen wij iets hieraan doen
op basis van artikel 7, dan moet hiervoor een handvat te vinden zijn. Ik heb
dit echter niet kunnen vinden.
Een moeilijk punt bij het tractaat dat
w i j bespreken is dat van de unanimiteit en van de noodzakelijke 3U meerderheid. Wat de kwestie van de unanimiteit betreft, weten de bewindslieden
met ervaring in de EEG maar al te
goed, hoe frustrerend zo'n bepaling
kan werken (marathonzittingen en
frustraties in de besluitvorming). Op
zich zelf is het - dit staat ook in de memorie van antwoord - een 'escape' dat
in dit verband wordt gesproken over
het nemen van besluiten met een
meerderheid van ten minste 3U. Als ik
goed heb geteld, gaat het op dit moment o m 11 staten die met het tractaat
instemmen en het, naar ik hoop, ook
zullen ratificeren. Het komt er dus op
neer, dat de noodzakelijke meerderheid ten minste 8'M bedraagt, hetgeen
erop neerkomt, dat er altijd 9 vóór
moeten zijn, waarbij het dan niet gaat
o m 9 aanwezigen (in tegenstelling tot
het andere tractaat) maar o m 9 sternmen vóór. Anders kan geen besluit
worden genomen. Een aantal van 9
stemmen betekent een meerderheid
van 4/5, méér dus dan in het tractaat
staat. Een besluit kan niet worden genomen wanneer er meer dan twee
stemmen tegen zijn.
Mijnheer de Voorzitter! Ik zou in dit
verband willen vragen, of onderling afspraken zijn gemaakt, bij voorbeeld
binnen de Benelux, over een uniform
stemgedrag. Reeds drie landen kunnen het beleid nu ernstig vertragen of
afzwakken. Zonder zorgen ben ik op dit
punt bepaald niet, nu in de toelichting
op de artikelen reeds bij de pre-ambule uitdrukkelijk wordt vermeld, dat bestrijding van de verontreiniging van de
zee niet mogelijk is zonder de totstandkoming van de rivierverdragen, waarover in andere kaders moet worden
onderhandeld.
Op dat punt zijn wel enige vorderingen gemaakt, namelijk voor de Rijn
door de overeenkomst in december
1976 te Bonn. Na afloop van die ondertekening is een persconferentie gehouden en daar hebben de Ministers
toen in alle eerlijkheid laten blijken dat
het weliswaar een stap in de goede
richting was, maar dat het lang niet
was wat Nederland daarvan verwachtte. Bij dit traktaat spreek ik natuurlijk
niet over het zout van de Rijn, want dat
zout komt toch in de Noordzee terecht.
Hoe kwalijk het zout in de Rijn ook mag
zijn, in de Oosterschelde wordt het
kennelijk altijd nog hoog gewaar-

Zeeverontreiniging

deerd. Ik praat dan niet over dat zout,
maar wel over het chemisch verdrag.
Daarbij doen zich nog altijd een groot
aantal moeilijkheden voor.
De onderhandelingen over de Maas
stagneren nog, heb ik begrepen. Over
de Schelde zijn ze nog nauwelijks begonnen. Ten aanzien van alle internationale rivieren, die wel onder dit traktaat vallen en waarvoor het traktaat als
basis moet gelden, bestaan nog grote
moeilijkheden. De basis van dit verdrag ligt blijkens de preambule in de
totstandkoming van die rivierverdragen. Het fundament van het gebouw
dat wij thans met elkaar aan het bouwen zijn, is dan bepaald niet erg sterk.
Ik zie dat ook in het licht van de verplichting van artikel 14, waarbij nietalleen gesproken wordt van de 'Verdragsluitende Partijen', maar waarbij
ook sprake is van niet-Verdragsluitende Partijen. Het zou natuurlijk onder
andere Zwitserland kunnen zijn, dat
daarover moeilijkheden zou kunnen
veroorzaken als men het daarover niet
eens wordt. Ik zou hierover graag de
mening van de bewindslieden vernemen.
De Minister van Verkeer en Waterstaat is er nog nooit aan toegekomen
een verklaring van ongenoegzaamheid van het water van kustwateren
aan lozers af te geven. Hij zegt alleen,
dat er bij Den Haag en Scheveningen
wat moeilijkheden zijn, maar dat die
van 'bacteriologische aard' zijn. Valt
dat dan hier niet onder? Als daarover
moeilijkheden zijn, moeten die immers
ook opgelost worden. Het gaat dan
niet alleen over chemicaliën, maar
dan kan het ook wel eens bacteriologisch zijn.
Onder verontreiniging vanaf het
land vallen ook ongelukken op rivieren
en op bouwwerken in zee. In de haven
van Rotterdam heeft zich in de loop
der jaren al enkele malen een ongeluk
met een schip voorgedaan dat geladen
was met chemische stoffen van zeer
schadelijke aard, terwijl - ik heb daarover al iets gezegd - het ongeluk op
het Noorse platform, de 'Bravo', nog
zeer vers in ons geheugen ligt. Wat
zouden de consequenties van zulke
ongelukken zijn, indien dit traktaat
reeds in werking getreden zou zijn?
Hoe staat het met de uitwisseling van
gegevens? De artikelen 10 en 13 houden in, dat de ervaringen die men opdoet - dat kunnen ervaringen zijn met
een ongeluk in Rotterdam, maar het
kunnen ook ervaringen zijn op een
zeeplatform - steeds uitgewisseld zullen worden bij de onderzoekingen.
Hoe werkt die uitwisseling van gedachten? Wordt iedere keer van een
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van voor de mens zijn tot nog toe,
waarschijnlijk, beperkt gebleven tot
bepaald ongeluk een verslag gemaakt
het toenemen van het vóórkomen van
en wordt dat aan de Verdragsluitende
sommige ziekten. Een meevaller is dat
Partijen rondgestuurd? In het traktaat
een verstoring op het land meestal bewordt het wel met mooie zinnen geperkt blijft tot de plaats waar hij opnoemd, maar het is mij niet helemaal
treedt, waardoor ook het effect op het
duidelijk geworden hoe het werkt.
totale ecosysteem beperkt blijft. Dat
Is het streven erop gericht in de EEG
nu geldt niet voor de oceanen. Verstomet één stem te spreken, zoals artikel
ringen van het ecosysteem daar zijn
19 dat zo mooi w i l , of is de hoop hier
minder plaatsgebonden. Bovendien is
de vader van de gedachte? Zal realisade kans op een blijvende verstoring
tie niet eerst mogelijk zijn indien alle
daar veel groter, omdat het mariene miEuropese rivieren schoon zijn, dat wil
lieu, meer dan dat op het land, de erin
zeggen als de milieurichtlijn van 4 mei
levende organismen tot voor kort een
1976, gepubliceerd in het publicatietamelijk stabiel milieu bood. Aangenoblad L129, haar vruchten heeft afgemen moet worden dat de zee-ecosyworpen?
stemen niet veel verstoring kunnen verIs het de bedoeling, gezien artikel 11,
dragen. Helaas is onze kennis van de
waarin sprake is van het op elkaar afmariene biologie nog veel te onvollestemmen van alle onderzoekingen, dat
dig o m met zekerheid te kunnen zeger gelijke apparatuur komt voor alle
gen hoeveel door de zeeën kan wormonden van rivieren in Europa, naar anaden verwerkt, zonder dat onomkeerbalogie van het meetnet voor de luchtre verstoringen optreden.
verontreiniging in Nederland?
Toch is het voorkómen van zo'n onOp 24 maart, de datum van verzenomkeerbare
verstoring letterlijk van leding van de memorie van antwoord,
vensbelang voor het mensdom. Er is
hadden slechts drie landen het traktaat
immers een directe relatie tussen het
geratificeerd. Voor de inwerkingtreleven op het land en dat in de oceanen.
ding zijn zeven bekrachtigingen nodig.
Met name denk ik hierbij aan het grote
Hoever zijn w i j thans gevorderd en
aandeel
dat de oceanen hebben in het
wanneer wordt de zevende verwacht?
op peil houden van de zuurstof" en
Ondanks de vraagtekens die wij bij
koolzuurconcentraties in de atmosdeze traktaten hebben geplaatst zal
feer, noodzakelijk voor de meeste leonze fractie zich geenszins tegen de
vensprocessen op onze aarde. De zee
aanvaarding van deze verdragen veris bovendien de belangrijkste leveranzetten.
cier van zoet water via de regenvorming. Dat ook de - in de toekomst nog
Het lid Jansen vervangt het lid Vondeveel belangrijker - voedselproduceling op de voorzittersstoel.
rende functie in een verstoord ecosyD
steem gevaar loopt, ligt voor de hand.
De heer Van Kuijen (PPR): Mijnheer de
Het zeerecht had vanouds uitsluiVoorzitter! Volgens de ochtendbladen
tend betrekking op de zeevaart en,
zal vandaag de oliespuiter op de boormeer recent, op de visserij en de wintoren Bravo in de Noordzee misschien
ning van delfstoffen. In 1967 werd in
bedwongen worden. Dat daar wellicht
de Verenigde Naties door de afgevaarnog een olieramp aan de gang is, terdigde van Malta de aanzet gegeven tot
wijl w i j spreken over twee internatiohet van de grond komen van internationale verdragen ter voorkoming van
naal overleg over het beheer van de
verdere verontreiniging van de zeeën,
oceanen. Uiteindelijk zijn daar de Zeegeeft onze beraadslagingen, toevallirechtconferenties uit voortgekomen.
gerwijs, een hoogst noodzakelijke achBij die conferenties - het blijkt ook
tergrond. Daardoor wordt nog eens
weer uit het recent verschenen verslag
extra benadrukt hoe onverantwoord
van de vijfde zitting van de Derde Conwij met onze zeeën omspringen en
ferentie - wordt slechts uiterst langhoe marginaal eigenlijk de vooruitzaam vooruitgang geboekt. Teleurstelgang is die met betrekking tot het van
lend is, dat veel aandacht wordt bede grond komen van een verantwoord
steed aan economische belangen
beheer van de oceanen wordt geboekt.
maar dat het noodzakelijke afwegingsIk sprak van onverantwoord handekader, in casu de biologische mogelijklen en wil dat graag belichten. Wij zijn
heden, nauwelijks aan de orde komt.
er in deze eeuw in geslaagd het bioloIntussen komt een algemene internatiogisch evenwicht op het vaste land op
nale beheersregeling niet van de
vele plaatsen grondig te verstoren. De
grond en wordt ook het tot stand koblijvende gevolgen daarvan voor de
men van meer locale regelingen, zoals
natuur zullen wij pas op langere tervoor de Noordzee, daardoortegengemijn kunnen bekijken, de gevolgen erhouden.
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Zeeverontreiniging

Tegen die sombere achtergrond zou
ik wellicht al blij moeten zijn met de
thans aan de orde zijnde verdragen.
Dat ben ik ook wel een beetje, zeker
met het Verdrag van Parijs, dat de verontreiniging vanaf het vaste land tegengaat. Het is immers zo, dat een
groot deel van de zeeverontreiniging
vanaf het vaste land plaatsvindt. Om
mij even tot de olie te beperken, meer
dan de helft van de olie in de zeeën - ik
moet vandaag een uitzondering maken voor de Noordzee - is afkomstig
uit de rivieren.
Wij moeten ons echter wel realiseren dat het verdrag slechts een kader
biedt, een intentieverklaring. Kan de
Regering nader toelichten op grond
waarvan zij verwacht - er is herhaaldelijk sprake van in de stukken - dat de
uitwerking ervan door de partners
spoedig zal plaatsvinden?
Overigens vond ik illustratief voor
mijn pessimisme een opmerking uit de
memorie van toelichting, waaruit blijkt
dat het op uitdrukkelijk Nederlands
initiatief is - hulde hiervoor - dat in de
omschrijving van verontreiniging van
de zee ook opgenomen is, het schaden
van het leven en de ecosystemen in de
zee. Dit lijkt mij een zo volstrekt voor
de hand liggende zaak dat het mij verbaast dat daarvoor speciale Nederlandse interventie nodig was.
Gaarne zou ik van de Regering vernemen hoe zij zich voorstelt dat de
controle op de naleving van het verdrag, anders dan slechts door visitatie
door de commissie of door kennisneming van de waarnemingen die zullen
worden gedaan, zal plaatsvinden.
Overigens moet het mij toch van het
hart dat de strekking van het Verdrag
van Parijs zeer beperkt is. Het gaat natuurlijk niet zozeer o m het voorkomen
van verontreiniging met name in het
door het verdrag bestreken gedeelte
van de zeeën. Het gaat veeleer o m het
tot stand komen van een beheersregeling, met name voor de Noordzee.
Ik wijs erop dat mijn fractie bij de behandeling van de begroting van het
Departement van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne voor het jaar 1976 een
motie heeft ingediend die door de Kamer in grote meerderheid is aanvaard,
waarin aan de Regering werd verzocht
te willen bevorderen dat er een beheersregeling tot stand zou komen
tussen de Europese Economische Gemeenschap en Noorwegen, gericht op
een verantwoorde afweging van de
belangen van de verschillende partners in de Noordzee, de uitwerking
van voorschriften daarvoor en de controle op de naleving daarvan.
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In de memorie van toelichting bij de
begroting voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne voor 1977 werd aan die
motie een aantal welwillende woorden
gewijd. Opgemerkt werd dat in het
licht van die motie getracht werd in het
kader van het Verdrag van Parijs na te
gaan in hoeverre ten gevolge van exploitatie en exploratie schade aan de
Noordzee werd toegebracht.
Naar aanleiding van aanvullende
vragen die wij toen gesteld hebben is
daarop door de Regering wat uitvoeriger ingegaan. Opnieuw wordt aangevoerd dat in het kader van het Verdrag
van Parijs geprobeerd zal worden aan
die motie uitvoering te geven. Nogmaals, het Verdrag van Parijs heeft
een veel beperktere strekking.
Overigens is aan het eind van de nota naar aanleiding van het aanvullend
verslag door de Regering het volgende
opgemerkt: 'Overigens is het overleg
in internationaal verband over de
vraag of eventuele lacunes bestaan in
de huidige verdragen op het stuk van
de bestrijding van zeevervuiling ten
gevolge van exploratie en exploitatie
van de zeebodem en of hieraan tegemoet kan worden gekomen door een
aanpassing van deze verdragen, dan
wel door het tot stand brengen van
een nieuw verdrag nog niet afgerond.
Gebleken is echter dat ook andere betrokken landen zich bewust zijn van de
problematiek en bereid zijn naar oplossingen te zoeken.'.
Gaarne zou ik van de Regering vernemen welke nadere informatie haar
daaromtrent sindsdien ter beschikking
is gekomen.
Ik wijs er overigens op dat het volstrekt voor de hand zou liggen een dergelijk verdrag tussen de EEG en Noorwegen tot stand te brengen. Met name
de voorzitter van de Nederlandse delegatie van de zeerechtconferentie
bracht namens de EEG - Nederland
vervulde toen immers nog het voorzitterschap van de Europese Ministerraad - onder de aandacht van de Conferentie dat de EEG nadrukkelijk als
verdragspartner in deze zaak gezien
wilde worden. Niet lang geleden is een
statuut voor de beveiliging van de
Middellandse Zee tot stand gebracht,
waarvoor veel voorbereidend werk is
verricht. Het komt ons voor dat veel
van dat werk zonder meer kan worden
gebruikt voor het maken van een statuut voor de Noordzee. Gaarne verneem ik wat de Regering van deze suggestie denkt.
Ervan afgezien, of Noorwegen en de
EEG tot een dergelijke overeenstenv
ming kunnen komen, heeft Nederland
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een eigen verantwoordelijkheid. Het
komt ons voor, dat de Nederlandse Regering verder gaande initiatieven zou
mogen nemen. Wij hebben de stellige
indruk dat inzake het beheer van de
Noordzee op het ogenblik op ambtelijk
niveau - Ik denk aan de ICONA en de
STUNET-initiatieven worden ontwikkeld en beleid wordt voorbereid zonder dat die in breder kring ter discussie
staan, zonder dat de Kamer of de bevolking erin kunnen participeren. Wij
achten het uiterst gewenst dat die participatie zo spoedig mogelijk tot stand
komt. Wij achten daarbij een duidelijker betrokkenheid van het Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van groot belang. Mede gezien het belang dat wij hechten aan de
factor milieu in het geheel zal men deze suggestie begrijpen.
Verschillende malen is in de stukken
naar voren gekomen dat er zoveel tijd
verloopt tussen het sluiten van verdragen en het ter goedkeuring aan het
parlement voorleggen. De bewindslieden merkten daaromtrent op dat - althans zo begrijp ik het - de beschikbare mankracht te gering is. Acht de Regering het niet gewenst hierin op korte
termijn verbetering te brengen? Hoe is
de samenwerking geregeld tussen de
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, die belast is met de coördinatie,
en de departementen waarop naar het
mij voorkomt meer praktische knowhow op dit gebied aanwezig zal zijn
dan op zijn departement?
Hoe wordt de controle op de in de
Noordzee aanwezige boorinstallaties
uitgevoerd? Voorziet het Mijnreglement in voldoende mate in toezicht op
constructie en onderhoud van dergelijke installaties? Kan de Regering iets
zeggen over het gebeurde met de
boortoren Bravo? Is het de Regering
bekend dat zij in haar antwoord van 28
december 1976 op vragen van het lid
Terlouw nog verklaarde dat de diepteafsluiter een extra veiligheid is? De
heer Terlouw vroeg of de kans bestond dat een catastrofe als zich in
Schoonebeek heeft voorgedaan zich in
de Waddenzee zou voordoen. Heeft
niet juist het weigeren van een diepteafsluiter tot de catastrofe op de boortoren Bravo geleid?
Het lid Tilanus vervangt het lid Jansen
op de voorzittersstoel.

D
De heer Tuijnman (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Zoals ik reeds in het voorlopig verslag heb doen opnemen, zal
mijn fractie gaarne haar steun aan beide wetsontwerpen geven. Dit kan ook
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niet anders na hetgeen wij in Nederland aan wetgeving hebben gedaan. In
het verdrag van Oslo hebben wij ons
in principe vastgelegd. Dit is met voldoening gebeurd. Het is niet mijn bedoeling bij de behandeling van deze
verdragen in herhaling te vervallen en
mijn korte bijdrage aan dit debat is dan
ook omgekeerd evenredig met de grote betekenis die mijn fractie aan beide
verdragen hecht.
Wij juichen de positieve opstelling
van de Nederlandse Regering en de initiatieven die zij bij de voorbereiding
heeft ontwikkeld, toe. Het is bovendien
bemoedigend, dat de regeringen zich
ervan bewust zijn, dat het vraagstuk
van de zeeverontreiniging niet alleen
allen aangaat, maar ook geen uitstel
van een doeltreffende aanpak toelaat.
Het gaat inderdaad allemaal wat moeizaam, het duurt allemaal erg lang. Ik
ben mij er echter van bewust, dat het
internationale overleg een ingewikkel
de en moeilijke zaak is.
Misschien kan het ongeluk op het
Bravoplatform, hoe negatief het ook is,
als positief punt meebrengen, dat het
voor de regeringen weer een aansporing v o r m t om waar zij kunnen, deze
zaken gezamenlijk goed aan te pakken.
Het is nog te vroeg o m de gevolgen
van deze milieuramp te beoordelen,
maar dat deze ernstig zullen zijn, staat
vast. Dat het ons er steeds weer toe
dwingt, over de gevolgen van de risico's van de oliewinning op zee na te
denken, staat evenzeer vast.
Wij kunnen niet om de vraag heen,
wat de gevolgen zijn - de Shell heeft
onlangs een aantal modellen ontwikkeld - wanneer op een Nederlands
booreiland zich een overeenkomstig
ongeluk voordoet. In hoeverre zal de
Nederlandse kust ernstig worden bezoedeld? Men kan dit uitbreiden tot de
platforms die in beheer van Engeland
of West-Duitsland zijn.
De heer Van Kuijen vroeg al, hoe het
met de voorgeschakelde afsluiters
staat. Is het mogelijk, wanneer een ongeluk gebeurt, tijdig in te grijpen? Het
feit, dat de Noorse regering de bestrijding van de olie met chemische middelen zo lang mogelijk wilde uitstellen,
overwegende, dat het middel erger
kan zijn dan de kwaal, geeft bepaald te
denken. Chemische bestrijdingsmiddelen geven misschien schone kusten,
maar veroorzaken mogelijk ook enorme schade aan verschillende in zee
voorkomende levensvormen. Uiteen
nota, die wij eens van de Regering
hebben gekregen, blijkt, dat o m 1 liter
ruwe olie te vernietigen de zuurstof
van 400 ton zeewater nodig is. Hierdoor ziet men het in een ander licht.
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Op het Noorse plat ging het om lichte olie. Is er enig inzicht over de verhouding in Nederland? In welke mate
ligt in het ons omgevende zeegebied
de nadruk meer op zware olie?
Ik heb pas weer eens kunnen zien,
dat de rotsen van de Kanaalkust en de
Kanaaleilanden nog altijd de zwarte
teerband vertonen als waarschuwende herinnering aan de ramp met de
Torrey Canyon. Deze vond tien jaar geleden plaats en nog altijd heeft de eertijds in deze gebieden belangrijke zeevogelstand - ik denk aan alken, zeekoeten en papegaaiduikers - zich niet
hersteld. Het tegendeel is het geval.
Geldt dit gevaar ook voor de Noorse
fjorden? Dichter bij huis blijvend: ook
als gevolg van de lozingen op de Nieuwe Waterweg is de stand van de grote
stern nog altijd zeer zwak.
De vervuiling van de Waddenzee, als
gevolg van de lozing van 'man-made'
chemische verbindingen, zal misschien het einde betekenen van onze
reeds zeer zwaar geteisterde zeehondenstand. Ook de eidereenden zijn
in permanent gevaar.
Ik heb met veel instemming de beide
verdragen van Bonn van 3 december
1976 in ontvangst genomen. Dat is een
duidelijke aanzet tot vermindering van
de chemische en zoutverontreiniging
van de Rijn. Ik kan mij echter niet los
maken van het idee, dat wij daarmee
in menig opzicht te laat zijn en dat met
de uitvoering van deze verdragen toch
weer te veel jaren gemoeid zullen zijn.
In dit verband rijst bij mij de vraag - ik
vraag daarvoor in het bijzonder de
aandacht van de Minister van Landbouw - of de sterke achteruitgang van
de visstand in de Noordzee en de
noordelijke Atlantische Oceaan alleen
maar een kwestie van overbevissing
is. Moeten bepaalde vissoorten, waarvan het broed geruime tijd in de ondiepe kustwateren blijft, niet mede een
zware tol betalen aan permanente chemische verontreiniging van die kustwateren?
De bewindslieden hebben opgemerkt, dat bij de beoordeling van de
noodzaak van de hier aan de orde zijnde verdragen de belangen van de
mens in het algemeen centraal worden gesteld. Ik meen - ik neem aan,
dat de bewindslieden dat met mij eens
zijn - dat dit toch een te enge benadering is. Het moge zo zijn, dat de mens
in het ecologisch systeem een centrale
plaats inneemt, hij staat daarin toch
niet alleen en is in feite ook niet exclusief. Dat leidt ertoe om bij de keuze van
stoffen voor de zwarte of grijze lijst het
accent niet te leggen bij de vraag in
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hoeverre van een stof aangetoond kan
worden, dat zij schadelijk is, maar als
uitgangspunt te nemen, dat een stof in
beginsel schadelijk is, tenzij de o n schadelijkheid onomstotelijk wetenschappelijk kan worden aangetoond.
Zijn de bewindslieden het met mij
eens, dat zowel voor de commissies
als voor de secretariaten die belast zijn
met de opstelling en de uitvoering van
de beide verdragen, zowel in onderlinge samenhang als afzonderlijk - met
name voor de opstelling van lijsten en
de vaststelling van de categorieën goede wetenschappelijke adviesorganen beslissend zijn voor het succes
van deze taken?
Ik hoop, dat de bijdrage van de EG
en de Raad van Europa tot een versnelling van de daadwerkelijke aanpak
zal leiden. Het is wel duidelijk, dat het
hier ook o m een gevecht tegen de tijd
gaat. Het feit, dat wij in ons land wettelijke middelen hebben om aan beide
verdragen te voldoen, is op zich zelf
een goede zaak. Ik twijfel geen moment aan de loyale uitvoering door
ons land. Toch zal het resultaat bepaald worden door het collectief optreden in internationaal verband. Dat is
een kwestie van wetgeving en de uitvoering daarvan, maar ook van de beschikbare technologie, van wetenschappelijke begeleiding, van sociale
vraagstukken en van economie. Men
kan dat tot op zekere hoogte bedenkelijke randvoorwaarden noemen, maar
men mag de realiteit niet uit de weg
gaan. Wat ervan zij, deze verdragen
betekenen een stap vooruit; het einddoel ligt echter verder. Als wij dat niet
vergeten, dan hebben wij naar mijn
mening vandaag goed werk gedaan.

gie-eiland in de Noordzee tonen duidelijk aan, dat aan de zee, aan de zeevervuiling en aan het zeerecht een zeer
hoge prioriteit moet worden toegekend.
Wij hebben geen behoefte aan een
uitvoerige discussie over de zeevervuiling in het algemeen of over deze verdragen in het bijzonder. Het is al twee
jaar geleden - de heer Van Rossum
meende dat het verleden jaar was dat wij hier over de andere verdragen
hebben gesproken. Deze twee verdragen zijn een welkome aanvulling. Indertijd hebben w i j er vrij uitvoerig bij
stilgestaan; bij die gelegenheid heeft
ook iedereen benadrukt, hoe belangrijk het is, iets te ondernemen. Het is
mij eigenlijk pas opgevallen, toen ik in
het bankje zat - dit is misschien heel
slecht - dat de laatste twee verdragen
ook zijn ondertekend door de Minister
van Economische Zaken. Ik vind dit
een voordeel.
Voorgaande sprekers hebben, mede
in verband met de huidige olieramp,
gesproken over boringen en de totale
energievoorziening; de Ministervan
Economische Zaken is hiervoor verantwoordelijk. Deze verdragen gaan
daar niet over. De Minister van Economische Zaken was niet betrokken bij
de vorige verdragen, waarin wel over
olie werd gesproken, maar dan van
schepen; hij staat er nu wel bij. Ik weet
niet w a a r o m ; ik vind het echter een
goede zaak dat ook de Minister van
Economische Zaken erbij wordt betrokken en dat met name erg goed
wordt gekeken naar de gevaren die
oliewinning met zich brengt. Ik heb de
Minister van Economische Zaken al
eerder o m veiligheidsanalyses gevraagd van alle vormen van energieD
voorziening. Deze vraag herhaal ik bij
dezen; ik hoop dat de bewindslieden
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA):
willen overbrengen dat ook hierbij risiMijnheer de Voorzitter! Zowel uit de
memories van antwoord van beide wet-■ co-analyses zouden moeten worden
gemaakt.
ten, als uit de vragen die de heer Terlouw heeft gesteld naar aanleiding van
Het Verdrag van Londen heeft een
een artikel in de NRC blijkt, dat het
wat minder slagvaardige institutionele
vooral door een te zware belasting van
opzet dan het Oslo-verdrag. Op zichde ambtelijke diensten komt, dat er zozelf is dat jammer, maar onze fractie
veel tijd verstrijkt tussen de totstandheeft er begrip voor dat dit komt door
koming van de verdragen en de indiehet verschil in werkingsgebied van de
ning van de wetsontwerpen.
verdragen. Wij menen dat zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat bij
Ook al wordt dan, zoals in een van
noodsituaties op het land in zee wordt
beide memories van antwoord wordt
gestort. Ik wil daarmee zeggen dat
gesteld, vooruitgelopen op de komenmen niet te snel over een noodsituatie
de wetten, en ook al is men als het wamoet spreken. Zijn hiervoor normen te
re schoner dan men zou behoeven te
geven? bovendien is het te hopen dat
zijn, dan nog verdient het onzes inde uitzonderingen op de regels van het
ziens aanbeveling wat meer deskundiverdrag door de ontwikkelingslanden
gen aan te trekken en, zo dezen er niet
niet te veel worden toegestaan. Wij
zijn, op te leiden. Niet alleen de oliehebben dit ook in het voorlopig verspuiter in het Ekofiskveld, maar ook de
slag ingebracht omdat wij bang zijn
gedachten aan een industrie- of ener-
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dat malafide ondernemingen misbruik
van dit soort bepalingen zouden kunnen maken.
Het Verdrag van Parijs is van belang
omdat het de vervuiling vanaf het land
terug wil dringen. Het biedt ook een
mogelijkheid om vanaf kunstmatige
bouwwerken in zee regels te stellen. In
dit verdrag zit echter een ongelofelijk
zwak punt, namelijk dat tegenstemmende verdragsstaten niet gebonden
zijn aan de vast te stellen programma's en maatregelen. Dit is in ieder geval beter dan dat unanimiteit vereist is;
naar wij hopen is men over een paar
jaar toe aan besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid die de minderheid bindt en in een nog later stadium aan een normale meerderheid. Hopelijk blijft Nederland zijn best doen
dat te bewerkstelligen, want het zal de
zee ten goede komen.
Ook zal Nederland zijn best moeten
blijven doen stoffen met een carcinogene werking op de zwarte lijst geplaatst te krijgen.
Ten slotte merk ik het volgende op:
een benadering, waarin de mens centraal staat, zal zeker bij het tegengaan
van zeevervuiling vervangen moeten
worden door één waarbij het hele ecosysteem wordt beschouwd. De zee is
er slecht aan toe; dat wordt kennelijk
nog te weinig beseft.

D
De heer Van Houwelingen (ARP):
Mijnheer de Voorzitter! Reeds tijdens
de schriftelijke voorbereiding hebben
de fracties van ARP, CHU en KVP nadrukkelijk verklaard te kunnen instenv
men met deze verdragen. Ik wil mij
dan ook graag aansluiten bij al degenen die waarderende woorden hebben
uitgesproken over de activiteiten, met
name van de Nederlandse Regering.
Immers, maatregelen ter beperking
van de zeevervuiling dienen inderdaad
naar onze mening een hoge prioriteit
te hebben in het internationale milieubeleid.
Hoewel het vandaag nog slechts
gaat om bescheiden stapjes, verheugen wij ons over het feit dat in ieder
geval door vele landen wordt ingezien
dat op korte termijn maatregelen
noodzakelijk zijn. Het effect van de zeevervuiling, zeker op langere termijn, is
nog moeilijk te overzien. De summiere
beschikbare gegevens geven echter
alle aanleiding, ons grote zorgen te
maken over de huidige situatie, ledere
dag wordt het probleem omvangrijker.
In hoog tempo creëren wij duizenden
nieuwe stoffen welke uiteindelijk, althans in ieder geval de vloeibare, te-
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rechtkomen in de zee. Het wordt hoog
tijd dat zeker voor nieuwe, moeilijk afbreekbare stoffen wordt nagegaan wat
de effecten met betrekking tot de zeevervuiling zijn en waar die stoffen terechtkomen. Bijzo'n verscherpt toetsingssysteem dienen dan ook met name deze consequenties opgenomen te
worden.
De moeilijkheid is dat het hierbij
gaat om een onderlinge beïnvloeding
van verschillende stoffen. Actueel is
vandaag de olieramp; ook anderen
hebben erover gesproken. In ieder geval is aangetoond dat de bestaande
beveiligingen onvoldoende zijn. Het is
ten slotte niet net eerste ongeluk met
een booreiland. Het controle-apparaat
zal versterkt moeten worden. Kan de
Regering al iets zeggen over de voorstellen van bij voorbeeld de Landelijke
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee en de werkgroep-Noordzee? Ik
doel dan in het bijzonder op een eventuele instelling van een commissie
voor zee-onderzoekers die kan adviseren bij milieurampen. Een tweede
voorstel hield een afwijzing in van
booractiviteiten in het kwetsbare Waddengebied. Kan de Minister ook iets
zeggen over de wettelijke aansprakelijkheid in dit geval of is dat buiten de
orde?
Welke controle-activiteiten voert de
overheid reeds nu al uit met betrekking tot de werkzaamheden in het Nederlandse deel van het continentale
plat? Ik hoop dat Nederland actief zal
deelnemen aan het onderzoek naar de
effecten van verontreiniging door olie
en eventueel ook van de bestrijdingsmiddelen. Dit is vooral ook in het belang van de visserij.
Over de algemene aspecten met betrekking tot het Verdrag van Londen
hebben wij reeds uitvoerig gesproken
bij de behandeling van het Verdrag
van Oslo. Kortheidshalve kan ik op dit
moment daarnaar verwijzen.
Ik wil nog enkele opmerkingen maken over het Verdrag van Parijs en
hierbij een drietal punten aanstippen.
De Regering gaat in de memorie van
antwoord nog uitvoerig in op de vaststelling van programma's en maatregelen waaraan tegenstemmende verdragsstaten zich niet gebonden weten;
ook mevrouw Epema-Brugman heeft
hierover gesproken. De Regering acht
dit een succes voor Nederland. Ik ben
het er mee eens dat voor dit soort zaken een unanimiteit van stemmen zeker ook niet ideaal is. De vraag blijft
bestaan of dit systeem uiteindelijk
meer bevredigend zal werken. Wij
schieten er weinig mee op als de belangrijkste veroorzakers van een be-
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paalde verontreiniging zich kunnen
onttrekken aan de genomen maatregelen. Ik hoop dat op wat langere termijn
toch gestreefd zal worden naar schrapping van de ontsnappingsclausule.
Volgens de bewindslieden kan arti
kei 21 niet toegepast worden o m de
vervuiling van de Rijn en de Maas aan
te pakken. Wel zal worden getracht, te
komen tot harmonisatie tussen het
Verdrag van Parijs met de overeenkomst met betrekking tot de chemische vervuiling van de Rijn en het
Straatsburgse zoetwaterverdrag. Kan
hierover nu reeds iets meer worden
gezegd?
Een belangrijk punt is ook de controle op de naleving; ook anderen hebben hierop gewezen. Inderdaad zijn er
voorzieningen mogelijk, zoals die onder andere zijn geregeld in artikel 11.
Schieten wij echter wel zoveel op met
de constatering dat er een ontoelaatbare verontreiniging is? Vastgesteld
moet kunnen worden wie de veroorzaker is. Zolang hiervoor geen afdoende
regeling is getroffen, blijft de kans bestaan dat er uiteindelijk weinig terechtkomt van de op zichzelf mooie plannen.
Wij hopen dat ook op dit punt door
Nederland verdere stappen zullen
worden bepleit. Ten slotte zal ook Nederland zelf op haar eigen grondgebied alles moeten doen o m ontoelaatbare verontreiniging van de zee te
voorkomen. Het pleiten voor meer
stringente maatregelen heeft minder
effect als wijzelf geen orde op zaken
stellen. Recente gegevens over de
grootste boosdoeners op het punt van
de Rijnvervuiling hebben aangetoond
dat ook Nederland nog lang geen
schone handen heeft. Met name in het
Rijnmondgebied is de kans op chemische verontreiniging niet gering. Dit is
al verscheidene malen aangetoond. Ik
wil daarom in dit verband nog graag
erop wijzen dat het van het grootste
belang is op te schieten met de uitvoering van de Wet chemische afvalstoffen.

D
De heer Imkamp (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Het is de laatste maal dat ik
op dit spreekgestoelte - ik neem aan in
mijn leven - zal staan. Dit leidt niet direct tot zwaarmoedigheid; zelfs een
niet geringe blijmoedigheid vervult
mijn hart. Ik ben blij dat de heer Vondeling vervangen is door een minder
teerhartig gemoed, want anders had ik
hem waarschijnlijk iets te veel op zijn
ontvankelijk gemoed getrapt door dit
te zeggen. Enige dagen geleden - ik
mag mij in deze laatste rit nog wel een
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kleine zijsprong veroorloven - werd
mij gevraagd, wat ik het meest onaangename vond in mijn 'politieke loopbaan'. Ik vond dat zonder meer de publiciteit die mij altijd ontzaglijk heeft
dwarsgezeten. De hooghartigheid, de
ongecontroleerdheid van de publiciteit
die op dit moment de macht heeft verworven in onze samenleving, groter
wellicht dan de macht van de feodale
baronnen in hun hoogtij, die het gevaar in zich bergt...
De Voorzitter: Ik wil u verzoeken u te
beperken tot de thans aan de orde zijnde wetsontwerpen.
De heerlmkamp (D'66): Een keer in de
tien jaar buiten de orde en het zal bovendien nooit meer gebeuren!
De Voorzitter: Het is mijn plicht o m u
binnen de orde te houden!
De heer Imkamp (D'66): Ik zal het erbij
laten.
Mijnheer de Voorzitter! Een van de
meest opvallende kanten van deze
wetsontwerpen is wel dat het niet controversieel is en dat nog wel in de
verkiezingen. Ik heb daar twee verklaringen voor, öf er is niets geregeld dat
in de politieke belangstelling staat economische structuren worden niet
aangetast en het doet de mensen geen
'pijn' - öf de achtergrond die wel controversieel is, komt niet aan de orde in
een soort tacide consensus en dat het
dieper liggende controversiële te netelig is o m in discussie te komen. Ook
dat is wel eens het geval. Dan kom je
in de merkwaardige paradox dat hetgeen wat hoogst controversieel is
door omstandigheden als niet controversieel wordt behandeld. Ik vraag mij
af, wat in dit geval het niet controversiële is. Ik ben geneigd, terug te vallen
op mijn eerste verklaring en wel mij
baserend op de artikelen I en II van het
Verdrag van Londen. Wat staat er in
artikel I: 'De Verdragsluitende Partijen
dienen afzonderlijk en gezamenlijk te
bevorderen dat alle bronnen van verontreiniging van het mariene milieu
onder controle blijven'. In het antwoord op de vragen van de heer Terlouw over de ramp in Schoonebeek
staat zoiets van 'onverhoopt buiten
controle blijven'. Dat is natuurlijk altijd
zo.
Vanaf het moment dat men als verdragsluitende partij moet bevorderen
dat de zaken onder controle blijven, is
er geen sterke, afdwingbare verplichting terug te vinden. Zo staat ook in artikel II dat het een andere 'verplichting'
van de verdragsluitende partijen is zowel afzonderlijk alstezamen, al naar
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gelang de wetenschappelijke, technische en economische mogelijkheden,
alle passende maatregelen te nemen
ter voorkoming van verontreiniging
van de zee ten gevolge van het storten.
Ook dit is een breedsprakige f o r m u lering waaraan nauwelijks concrete
rechten ontleend kunnen worden.
De ramp in Noorwegen heeft ook
mij beziggehouden. Wat in eerste aanleg opvalt, is de politieke reactie, de reactie van de politieke partijen. Die is
daarom interessant, omdat zij altijd en
overal plaatsvindt onder dergelijke
omstandigheden. De oppositie verwijt
namelijk de regeringspartij dat de laatste niet voldoende zorg heeft gedragen voor het voorkomen van een dergelijke calamiteit. Nu is de oppositie
wat zij is slechts tegen heug en meug.
Het enige voordeel van de oppositie is,
dat zij de tijd heeft o m met hunkering
af te wachten tot zij op de stoelen gaat
zitten. Het enige verwijt dat, in de kern
van de zaak, de oppositie aan de regering maakt, is dat deze er zit op een ongelukkig moment en de oppositie gelukkig niet.
Kan de politiek dit soort rampen
aan? Er waren voor deze ramp twee
verklaringen, zoals ook bij de ramp in
Schoonebeek. De eerste was een menselijke fout, de tweede een technische
fout. Het gaat in dit geval over afsluiters van respectievelijk 700 en 1300 kilogram waaraan de ramp te wijten is.
Het is volstrekt ondenkbaar dat, welke
politieke partij het ook voor het zeggen
heeft, in dit soort technische aangelegenheden politiek ook maar iets kan
bijdragen tot het verhinderen van dit
soort calamiteiten. Wat men in de politiek in dergelijke gevallen doet, is het
instellen van een onderzoek. Uit dat
onderzoek komt natuurlijk naar voren
wat ook in de vragen van de heer Terlouw naar voren komt. Het staat in de
eerste zin van de toelichting. De NAM
noemde de calamiteit bij Schoonebeek
een 'onmogelijk geacht ongeluk'. Er is
niemand die het tegendeel daarvan
kan bewijzen.
Ik vraag de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken wat de reikwijdte is
van artikel III van het Verdrag van Londen. Daarin staat onder artikel 1 (a) (i)
dat het storten betekent: het zich op
zee opzettelijk ontdoen van afval en
andere stoffen vanuit schepen of
luchtvaartuigen, of vanaf platforms of
andere bouwwerken in zee. Heeft dit
woord 'opzettelijk' ook te maken met
grove nalatigheid? Is onder het woord
'opzettelijk' ook te vangen het aanwenden van technieken die niet overzienbare, grootschalige risico's met zich
brengen? Hoe moeten wij artikel 1 (c)
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verstaan, waarin staat dat het zich ontdoen van afval in verband met de middellijke of onmiddellijke exploratie van
mineralen die op zee te vinden zijn,
niet onder het woord 'storten' valt? Ik
heb niet goed begrepen waar de relatie ligt tussen artikel III 1 (a) (i) en III 1 (c).
Men kan stellen dat het instrument als
zodanig, het platform, onder de wet
valt. Dit betekent dat ook een booreiland onder de wet valt. Men kan ook
stellen dat het niet gaat o m het instrumentarium, maar dat de doelstelling
primair is. Dan betekent dit dat het gebeurde in Noorwegen op het booreiland in de Noordzee niet onder de wet
valt krachtens de bepaling van artikel

Kc).
Wij hebben gezien dat de reparatie
in Noorwegen niet zo vlot verloopt.
Soms is er te veel w i n d , dan is het
moeilijk dobberen op de baren, dan is
er weer te weinig w i n d , en dan is het
aardgas verstikkend. De klimatologi
sche omstandigheden maken in ieder
geval dat het niet gemakkelijk gaat.
Mijn vraag aan de Staatssecretaris is
of in het kader van de EEG wel eens
wordt gedacht aan een internationaal
rampenplan. Het is duidelijk dat de catastrofes die in een dergelijk geval ontstaan altijd plaatsvinden op een moment dat onvoorzien is. Het moet gedegener en meer geïnstitutionaliseerd
worden aangepakt.
Ik heb ook een vraag voor de Minister van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat was snel in de publiciteit
o m ons ervan op de hoogte te stellen
dat het allemaal niet zo erg was. Volgens de heren van Rijkswaterstaat was
de olie licht en verdampte zij snel; zij
werd uit elkaar geslagen door de golven en zou de kusten niet bereiken. Wij
hadden ook zo iets gehad en wij moesten ons dan ook geen zorgen maken.
Dit zit mij eigenlijk niet erg lekker.
Het zou mij wel wat waard zijn als
Rijkswaterstaat gewoon haar mond
houdt in affaires die haar niet direct regarderen. Kan de Minister van Verkeer
en Waterstaat erop toezien dat w i j van
dergelijke commentaren verschoond
blijven? De mensen hebben namelijk
intuïtief door dat onze gemeenschap in
een situatie verkeert, waarbij er risico's worden genomen die onoverzichtelijk zijn. Laat die beduchtheid nu
maar bij de mensen leven.Laat ook
vanuit deze beduchtheid maar een
rem ontstaan in onze maatschappij op
activiteiten die vaak al te snel, te onbekookt plaatsvinden, doordat werkgelegenheid, winst en het veilig stellen van
sociale voorzieningen steeds weer
naar voren worden geschoven. Het
commentaar op dit gebeuren, dat mij
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het meest overtuigd heeft, is het commentaar van communistische zijde dat
sprak over de gulzigheid van multi-nationals als schuldige. Ik ben het niermee wel eens, maar ik vind dat je dit
niet alleen tot de multi-nationals moet
richten, maar tot de maatschappij als
geheel, tot de mensen, de regeringen,
de ondernemers. Zij spreiden die gulzigheid ten t o o n ; zij willen snel veel
verdienen, vaak o m hoogst nobele
motieven.
Ik heb voor de Staatssecretaris nog
vragen in verband met de discussie
over het Noordzee-eiland. Als ik zie
wat daar gebouwd moet worden, raffinaderijen, petrochemische industrie,
een terminal voor vloeibaar aardgas,
een metaalindustrie enzovoorts, als ik
zie wat het effect is op het Nederlandse nationaal inkomen, namelijk een totaal netto-effect van 24 tot 27 miljard
en 27.000 nieuwe arbeidskrachten,
ben ik bang dat men dat eiland in zee
gaat bouwen. Zou het scheppen van
een dergelijk eiland onder artikel 1 (a)
(i) van dat verdrag vallen vanaf het
moment dat dit met zich brengt het
scheppen van een situatie waarin de
kans groot, mogelijk of waarschijnlijk,
maar in ieder geval niet onvermijdelijk
is dat dergelijke calamiteiten plaatsvinden?
Ik zal het hierbij laten. Ik verontschuldig mij bij de bewindslieden dat
ik door omstandigheden niet heb kunnen meewerken aan het voorlopig verslag. Dat heeft mij zeer gespeten. Ik
heb er dan ook begrip voor als de bewindslieden op mijn vragen niet volledig kunnen antwoorden.
De algemene beraadslaging wordt geschorst.

Aan de orde is de behandeling van het
wetsontwerp Wijziging van de Wet
Autovervoer Goederen (14 384).
De algemene beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Knot (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Mijn bijdrage aan de discussie over dit onderwerp lever ik ook
namens de fractie van de PPR. De
woordvoerster van de fractie van de
PPR is door ziekte verhinderd. Het is altijd een eer en een genoegen voor mij
mede namens die fractie te mogen
spreken. Uiteraard betreur ik deze
maal de oorzaak hiervan en ik wens
collega Van der Heem dan ook een
snelle en volledige beterschap toe.
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Het ontwerp van wet dat w i j nu behandelen, is een uitvloeisel van de besprekingen in december 1976 tussen
Regering, werkgevers en werknemers
in het beroepsgoederenvervoer over
de weg naar aanleiding van sociale
wantoestanden door moeilijkheden in
die bedrijfstak. Toen zijn er conclusies
getrokken en afspraken gemaakt. Er is
een behoorlijke overeenstemming bereikt.
Het is passend de Staatssecretaris
en de bij dit onderwerp betrokken Minister van Sociale Zaken de lof te doen
toekomen die hen inderdaad toekomt
voor hun aandeel in het welslagen van
de toen gevoerde besprekingen. Uiteraard is het passend in deze lof ook de
vertegenwoordigers van werkgevers
en werknemers te betrekken. Zij zijn in
een goede geest met elkaar tot overeenstemming gekomen.
Ik prijs met name de werknemers
om hun terughoudendheid. Zij hebben
een principiële verbetering van de wet
mogelijk gemaakt. Zij hebben ook
nieuwe overeenkomsten mogelijk gemaakt, mede door uitstel van een inhaaloperatie, een zaak die hen zeker
toekwam! Er is een einde gemaakt aan
dreigende moeilijkheden en er is een
ontwerp van wet tot stand gekomen
dat tot doel heeft, iets te doen aan de
charters, een systeem dat zeer nadelig
is voor de bedrijfstak: het werkt concurrentievervalsend en het maakte,
dat de werknemers op papier geen
werknemers waren, waardoor zij onbeschermd waren.
De voorgestelde wetswijziging betreft voorts de naleving van de rechtens geldende arbeidsvoorwaarden,
en verder betreft zij een effectieve controle. Ik geef hiermee met een enkele
zin aan, waarom het bij de voorgestelde wetswijziging gaat, mijnheer de
Voorzitter.
Het spreekt vanzelf, dat dit alles geheel onze instemming heeft. Ik wil in
dit verband stilstaan bij een belangrijke wijziging, een wijziging die inhoudt,
dat in de Wet Autovervoer Goederen
een nieuw beginsel wordt geïntroduceerd, een beginsel dat van het grootste belang is, namelijk dat het niet naleven van geldende arbeidsvoorwaarden oneerlijke concurrentie betekent,
welke strijdig is met algemene vervoersbelangen. Op grond hiervan kan
degene die zich aan deze praktijken
schuldig maakt uit de bedrijfstak worden gezet c.q. geweerd. Dit is een heel
belangrijk beginsel. Het is iets totaal
nieuws, dat betrekkelijk onopvallend
in de wet wordt opgenomen. Ik wil
hierbij stilstaan omdat dit zo belangrijk
is. Ik houd er niet van, te spreken van
een mijlpaal of van een historisch mo-
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ment - en nog minder van een keerpunt - maar het is toch wel zo, dat
principieel een zaak van grote betekenis wordt ingevoerd. Het is voor niemand in dit huis een geheim, dat dit
een zaak is waarover van onze kant bij
herhaling is gesproken, namelijk over
het in de hand houden van sociale situaties via vergunningen. Ik zou bijna
willen zeggen: Ik ben blij, dat ik dit nog
in dit huis heb mogen meemaken!
Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn ervan overtuigd, dat gezonde verhoudingen in het beroepsgoederenvervoer
over de weg - en in samenhang hiermee normale sociale toestanden; en
dus een redelijke vergoeding van het
werk van ondernemer zowel als van
werknemer - eerst tot stand kunnen komen wanneer de naleving van voorschriften kan worden afgedwongen
via het al dan niet verlenen van vergunningen. Invoering van dit element
in de wet - kennelijk in overeenstemming met het rechtsgevoel van degenen die in de bedrijfstak werkzaam zijn —
vind ik een zeer goede zaak. Zij kan
vergaande gevolgen hebben voor de
gezondmaking van de bedrijfstak, een
gezondmaking die maar al te noodzakelijkis.
Nu bijvoorbeeld de verkeerde charters en het niet naleven van de geidende arbeidsvoorwaarden in de sfeer
van het algemeen vervoersbelang
worden getrokken en nu o m die reden
vergunningen gewijzigd of ingetrokken kunnen worden - tijdelijk of voorgoed, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk - moet ik zeggen dat er veel
meer zaken zijn die concurrentievervalsend werken en dus in strijd zijn
met het algemeen vervoersbelang. Ik
denk dan bij voorbeeld aan overtredingen van het rijtijdenbesluit, het op de
weg komen met ondeugdelijk materiaal en alle zaken waarbij men het niet
zo nauw neemt met de voorwaarden
die aan normaal en goed vervoer worden gesteld, zoals het beladen van wagens op een manier die in strijd is met
de verkeersveiligheid.
Naar aanleiding van dit onderwerp
vraag ik ook aan de Staatssecretaris
wanneer ik beantwoording van mijn
schriftelijke vragen over dit punt kan
verwachten. Deze antwoorden zijn
belangrijk voor de zaak en de
betrokkene.
Ik ga ervan uit dat wij in de nabije
toekomst voorstellen mogen verwachten om ook andere overtredingen dan
die nu hieronder gebracht zijn - het
moeten natuurlijk altijd overtredingen
zijn die via de oneerlijke concurrentie
te maken hebben met het algemeen
vervoersbelang; dat is de beperking in het beroepsgoederenvervoer over
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de weg aan te pakken middels het al
dan niet verlenen van vergunningen.
Het nieuwe element, dat nu wordt
ingevoerd in het wetsontwerp Wijziging van de Wet Autovervoer Goederen, is een stap uit de wild-west sfeer
waarin deze bedrijfstak zich nu bevindt
naar de sfeer van een normale
bedrijfstak. Wij juichen die stap van
harte toe.
Ik voeg daaraan toe dat het nu geïntroduceerde algemeen vervoersbelang hoge eisen stelt aan de mensen.
Dat zijn eisen van vakbekwaamheid
van de ondernemer, daarin is inbegrepen het naleven van de voorschriften
en het handhaven van goede sociale
verhoudingen in het bedrijf. Als men
op de nu ingeslagen weg voortgaat,
door bij vergunningen op deze aspecten te letten, kunnen zeer goede resultaten in deze bedrijfstak worden bereikt. Ik hoop, dat dit het geval zal zijn.
Ik hoop, dat het beroepsgoederenvervoer mede daardoor eindelijk het aanzien en de erkenning krijgt die het verdient. Daarbij hoort natuurlijk ook een
betere bescherming van het vak van
chauffeur door een betere opleiding
van de werknemer. Dat kan echter niet
langs deze weg bereikt worden. Ik kan
daarop nu niet ingaan, maar en passant wil ik daarvoor wel grote aandacht vragen.
Wij zullen dit ontwerp van wet van
ganser harte steunen. Een eerste stap
is gezet op een goede w e g . Wij spreken de hoop en de verwachting uit, dat
nog meer van deze stappen zullen volgen.

D
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! De verkeerswetgeving
wordt steeds meer vervolmaakt. Door
de 'wilde bussen' zijn wij gekomen tot
de Wet autovervoer personen. Die wet
heeft in de loop der jaren nogal wat
wijzigingen ondergaan. Zij heeft ertoe
geleid, dat ook op het gebied van het
goederenvervoer een vrij sluitende
wetgeving tot stand is gekomen. Die
wetgeving blijkt iedere keer weer een
kleine aanvulling nodig te hebben omdat er nog kleine onvolkomenheden te
voorschijn komen. Een van die onvolkomenheden was bepaald ook het
chartervervoer, dat verleden jaar afmetingen heeft aangenomen die voor
de bedrijfstak en zeker ook voor de
chauffeurs ongewenst waren. Het is
dan ook goed, dat dit lek wat wordt gedicht. Wij zijn de Staatssecretaris er uiterst dankbaar voor dat hij er haast
mee heeft gemaakt en dat hij bij de
schriftelijke behandeling uitvoerig op
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de vragen van de Kamer, ook van onze
fractie, is ingegaan.
Er waren afspraken tussen werkgevers, werknemers en overheid, vastgelegd in het protocol van 17 december
1976. Ik heb begrepen, dat de eerste
drie punten van het protocol inmiddels
geheel zijn afgewerkt. Aan de behandeling van het vierde punt zijn wij
thans toe. Alleen het vijfde punt rest.
Daarmee ligt het wat moeilijker, omdat
het in een breder kader past dan dat
van uitsluitend het beroepsgoederenvervoer. Het is evenwel een essentieel
onderdeel. Wordt er hard aan doorgewerkt en zal het dit jaar nog tot stand
komen?
Er is ook een duidelijke link tussen
dit wetsontwerp en de wijzigingen die
nog moeten worden aangebracht in de
Rijtijdenwet en misschien ook in het
Rijtijdenbesluit. Ik vraag de aandacht
van de Staatssecretaris - ik weet niet
in hoeverre dit over zijn politieke leven
heengaat - voor bederflijke waar en levende dieren. Daarover hebben wij al
vaker van gedachten gewisseld. De regeling is evenwel nog niet sluitend, ofschoon wij bezig waren sluitende en
flexibele regelingen te maken die dat
vervoer niet onnodig in moeilijkheden
brengen. Het laatste moeten wij natuurlijk voorkomen. Een bedrijf moet
kunnen werken. Wij zijn daarom blij
dat het eigen vervoer met eenvoudiger
regelingen wordt geconfronteerd dan
het goederenvervoer over de weg dat
door het beroepsvervoer wordt verzorgd.
Wat onbevredigend is, is dat de werkgevers nu van twee kanten worden gepakt. Voldoen zij niet aan de voorwaarden van de wet dan kunnen zij privaatrechtelijk worden gepakt. Zij kunnen
echter ook publiekrechtelijk worden
gepakt. Op zich zelf is het niet kwaad
dat duidelijke en sluitende regelingen
worden gemaakt maar wij moeten er
oog voor hebben, dat ook werknemers
wel eens iets doen wat niet past. De
Staatssecretaris zal zich nog wel duidelijk de blokkades aan grenzen en op
kritieke punten in het verkeer herinneren die w i j twee jaar geleden hebben
gehad. Die blokkades waren niet alleen schadelijk voor het beroepsgoederenvervoer maar ook voor het personenvervoer. De Staatssecretaris verwijst daarbij naar de privaatrechtelijke
regelingen ex artikel 1637 BW. Die gelden naar hij betoogt voor de arbeidsverhoudingen zoals die in de verschillende wetten zijn geregeld. Dat is duidelijk. Processen tegen overtreders
zouden de zaak echter wel eens drie
maanden lam kunnen leggen. De mogelijkheden die het BW biedt zijn mij
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bekend. Het gaat er echter om dat snel
kan worden gereageerd, dat de zaken
snel voor elkaar kunnen komen.
Het voornaamste punt in deze wetgeving is het bevorderen van de flexibiliteit van het goederenvervoer en de
koppeling van het vergunningenbewijs aan het kentekenbewijs. Vrijwel
alle fracties hebben geconstateerd dat
de regeling, zoals die oorspronkelijk in
het wetsontwerp was voorgesteld,
grote moeilijkheden opleverde voor
het beroepsgoederenvervoer en dan
speciaal voor de bedrijven die werken
met een gescheiden systeem van trekkers en opleggers. De eenheden zijn
bij die bedrijven nu eenmaal niet allemaal gelijk. Dat kon aanleiding tot zeer
grote moeilijkheden geven.
Gelukkig heeft de Staatssecretaris
hiervoor begrip opgebracht. Hij is wel
niet aan alle wensen tegemoet gekomen, maar de regeling die hij nu voorstelt kan werken en is hoewel bepaald
niet ideaal in ieder geval duidelijk een
verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke systeem. Wij zijn niet geheel tevreden, maar wij zullen ons tegen deze oplossing niet verzetten. Ook
wij hebben namelijk oog voor het feit
dat als er iets geregeld wordt de controle sluitend moet kunnen zijn. Op deze manier lijkt zij sluitend. De regeling,
zoals die door verschillende fracties in
het voorlopig verslag was voorgesteld, leek mij zeker eveneens sluitend.
In ieder geval kon ook die sluitend gemaakt worden. Het lijkt mij nu echter
niet meer de tijd daarbij uitvoerig stil
te staan. Wij zullen, zij het met enige
pijn in het hart, genoegen nemen met
dit systeem.

D
De heer Van Zeil (KVP): Mijnheer de
Voorzitter! Ik voer het woord mede namens de fracties van de ARP en de
CHU. Wij spreken nog eens onze waardering uit voor het feit dat men alsnog
overeenstemming heeft bereikt over
de oplossing van de problematiek die
ons in de afgelopen tijd heeft beziggehouden en die eind 1976 opnieuw tot
een explosie dreigde te komen. Die
waardering geldt, zeer nadrukkelijk, de
organisaties van werkgevers en werknemers, maar ook de Staatssecretaris
van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken. Zij zijn met
elkaar tot dat resultaat gekomen. Ook
al was het op het scherp van de snede
en onder buitengewoon grote druk,
opnieuw is gebleken dat het overlegmodel, het samen pratend en luisterend tot een oplossing komen, heel
goed kan functioneren. Dat willen wij
voor ogen houden, ook in de voor ons
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liggende tijd waarin nog vele zaken uit
de sector van het goederenvervoer ter
discussie staan.
Nu is dan het w o o r d aan de Tweede
Kamer om het uit het akkoord voortvloeiende wetsontwerp goed te keuren.
In het voorlopig verslag hebben wij
reeds gezegd ons te kunnen vinden in
dat akkoord en in de doelstellingen
van het daaruit voortvloeiende wetsontwerp. Ook al zal de procedure die
door de Staatssecretaris in de schriftelijke behandeling is gekozen, naar ons
is verzekerd, nogal wat administratieve rompslomp meebrengen. Uit
de nota naar aanleiding van het eindverslag hebben wij begrepen dat de
Staatssecretaris persisteert bij het
door hem gekozen proces. Voor dit
moment melden wij dat ons berichten
hebben bereikt over het creëren van
een administratieve rompslomp. Wij
verbinden daaraan nu verder geen
consequenties.
Wij willen heel duidelijk het voordeel van de twijfel geven. Aan de hand
van de ervaringen die worden opgedaan kunnen wij na verloop van tijd
bezien of er wijziging in moet worden
gebracht. Dit neemt niet weg, dat wij
instemming betuigen, zoals gezegd,
met het tot stand gekomen akkoord
alsmede met de doelstellingen van het
voorliggende wetsontwerp.
Het wetsontwerp en het akkoord
waarop het is gebaseerd, vormen het
voorlopig sluitstuk van een proces dat
sinds enkele jaren in de sector van het
beroepsgoederenvervoer over de weg
aan de gang is. Ook onzerzijds is op
verschillende momenten in de nu aflopende parlementaire periode aandacht gevraagd voor problemen die er
waren, bij voorbeeld voor het vraagstuk van het charteren. Mede o m die
reden verheugen wij ons erover dat
wij op de laatste dag dat de Tweede
Kamer vóór de verkiezingen vergadert,
dit wetsontwerp kunnen afronden.
Wij betreuren het, dat wij nu spreken
over een partiële herziening van de
Wet Autovervoer Goederen en niet
over een naar ons gevoelen dringende
algehele herziening. Wij achten een
moderner vervoerregime dringend gewenst om mogelijkheden te scheppen
voor de ontplooiing van een soepel en
maatschappelijk verantwoord wegvervoersapparaat. Door het vorige kabinet zijn daartoe stappen genomen in
de vorm van een adviesaanvrage. Het
advies is enige tijd geleden uitgebracht. Wij zijn niet aan behandeling
toegekomen en weten ook niet tot
welk oordeel het bestuderen van dat
advies de Staatssecretaris heeft ge-
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leid. Wellicht kan hij er straks nog een
aantal woorden aan wijden. Wij gaan
er overigens van uit, waar hij ons nu
een partiële herziening heeft voorgelegd, dat de Staatssecretaris zijn opvolger een erfenis heeft willen of moeten nalaten. Ik spreek met nadruk over
zijn opvolger, omdat onlangs aan ons
en het gehele Nederlandse volk duidelijk is gemaakt welke positie zijn partij
voor de komende periode wenst in te
nemen.
Is reeds een afspraak gemaakt over
een goede voorlichting aan het bedrijfsleven over deze nieuwe wetgeving en de consequenties daarvan
voor de bedrijfsvoering? Ik denk bij
'het bedrijfsleven' aan zowel de ondernemers als degenen die bij de wegvervoerbedrijven in dienst zijn en zich in
de nieuwe situatie moeten voegen.
Is het mogelijk dat bestaande privaatrechtelijke contracten zullen worden doorkruist door de nu in bespreking zijnde wettelijke regeling? Zo ja,
heeft men zich al op de mogelijke consequenties daarvan bezonnen? Graag
vernemen wij het oordeel van de
Staatssecretaris hierover.
Acht de Staatssecretaris de thans
voorziene procedures voldoende met
name voor de kleine en middelgrote
ondernemingen die plotseling worden
geconfronteerd met een relatief groot
ziekteverzuim onder de chauffeurs, o m
de bedrijfsvoering toch zo normaal
mogelijk te kunnen voortzetten?
Welk resultaat heeft het door de Ministers van Sociale Zaken en van Economische Zaken alsmede de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
toegezegde contact met de Minister
van Justitie opgeleverd over de mogelijkheid van het treffen van wettelijke
voorzieningen o m tekorten in het vennootschapsrecht en het faillissementsrecht op te heffen?

D
Mevrouw Smit-Kroes (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! De zwanenzang van de
Staatssecretaris! Wij stellen de gedachtenwisseling van vandaag buitengewoon op prijs om meer dan één reden. Het is niet zozeer, omdat wij de
strekking van het wetsvoorstel niet onderschrijven en daaraan een uitgebreid debat willen wijden, maar veeleer om onze erkentelijkheid te betuigen voor het feit, dat dit wetsvoorstel
op tafel ligt en voor de bereidheid van
de Staatssecretaris, ons voorstel ten
aanzien van een mogelijke oplossing
voor bezwaren met betrekking tot de
uitwerking van een onderdeel van het
wetsvoorstel, te volgen. Wij stellen de
gedachtenwisseling ook op prijs, o m -
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dat men op zo'n laatste dag de neiging
krijgt een balans op te maken. Het opmaken van een balans wordt extra gestimuleerd door de activiteiten van de
Staatssecretaris, buiten zijn functie
vervuld.
Ik realiseer mij zeer w e l , dat deze politieke activiteiten niet altijd van even
groot belang zijn. Bovendien zijn de
uitspraken en daden ook niet altijd van
even doordacht gewicht. Ik had wat dit
betreft enige moeite met de mededeling van de Staatssecretaris aan het
Nederlandse volk, dat hij zijn hart heeft
verpand aan het wegvervoer. Dit
hangt nauw samen met de kern van dit
wetsvoorstel. Als de Staatssecretaris
zegt, dat hij zijn hart aan het wegvervoer verpandt en vervolgens het Nederlandse volk overstroomt met pamfletten die zijn conterfeitsel dragen en
waarop wij worden opgeroepen, deze
man te laten zitten - dat zouden wij
moeten doen, maar dan wel thuis moeten wij in onze herinnering roepen
datgene wat de Staatssecretaris in
Amsterdam over het wegvervoer heeft
gezegd en wat mij hoog zit. Ik heb er
indertijd vragen over gesteld en daarop uiteraard een onbevredigend antwoord van de Staatssecretaris gekregen.
Ik zal letterlijk citeren, zodat de
Staatssecretaris niet kan zeggen, dat
hij het zo niet heeft gezegd. Nog niet
zo lang geleden - het kan amper door
de tijd zijn achterhaald - heeft de
Staatssecretaris gezegd: 'De derde
factor ligt binnen het wegvervoer zelf
en dat is de bereidheid bij werkgevers
en werknemers om in de sociale sfeer
met de kosten te manipuleren. Dat betekent in een groot aantal gevallen, dat
het Nederlandse wegvervoer een
markt heeft veroverd of zijn marktaandeel heeft vergroot over de ruggen
van de chauffeurs.'
Mijnheer de Voorzitter! Toen ik dit
las, schoot het mij in het verkeerde
keelgat. Ik acht het zeer terecht, als
mensen zich dan op hun ziel getrapt
voelen. De Staatssecretaris heeft immers geen enkel onderscheid gemaakt. Hij heeft in zijn algemeenheid
gesproken. Hij sprak niet van bepaalde
werkgevers of bepaalde werknemers,
maar - de Nederlandse taal was daarvoor kennelijk goed - 'de' wergevers
en 'de' werknemers. Ik acht dit tendentieus. Als men een dergelijke maatschappijvisie op een bedrijfstak in Nederland, het wegvervoer, heeft, moet
men niet daarna in de verkiezingsstrijd
ronddwarrelen met de slagzin, dat
men zijn hart heeft verpand aan het
wegvervoer.

4063

Smit-Kroes

beeld heeft, zal men daarop de criteria
moeten afstemmen en moet men proStaatssecretaris Van Hulten: Mevrouw
beren o m na te gaan, of daarvoor die
Smit-Kroes verwees naar een documogelijke oplossingen te vinden zijn.
ment dat de leden van de Kamer niet
Op het moment echter, dat men bezig
bekend kan zijn. Ik heb dit document
is met dat proces, zal men zich tevens
bij mij. Als het op prijs wordt gesteld,
dienen af te vragen, of de daaruit volkan het worden vermenigvuldigd en
gende consequenties, geprojecteerd
uitgedeeld.
op die huidige situatie, ook aanvaardMevrouw Smit-Kroes (VVD): Ik neem
baarzijn. De maatregelen en initiatieaan, dat elk kamerlid de Staatscourant
ven die dan genomen moeten worden,
bezit, mijnheer de Voorzitter.
moeten allemaal in dat afwegingsproces betrokken worden. Die maatregeStaatssecretaris Van Hulten: Ik sprak
len en initiatieven moeten dan altijd
over het andere document, waaruit
weer voldoen aan, mijns inziens, zeer
mevrouw Smit-Kroes citeerde.
terecht te stellen voorwaarden. Zulke
Mevrouw Smit-Kroes (VVD): Ik zou dat
maatregelen dienen efficiënt, eenvouniet als document willen betitelen.
dig en doeltreffend te zijn.
Als de nadelen voor de bedrijfstak zo
Staatssecretaris Van Hulten: Ik ga ergroot zijn, dat bij voorbeeld de flexibevan uit, dat ik hierop niet behoef in te
le bedrijfsvoering helemaal op de
gaan, want ik behoef niet de discussiëtocht komt te staan, dan zou men, als
ren over stukken die de kamerleden
men desalniettemin op zijn strepen
niet bekend zijn.
blijft staan, wel eens het kind met het
Mevrouw Smit-Kroes (VVD): Ik vraag
badwater weg kunnen gooien. Dat zou
niet of de Staatssecretaris erover wil
betekenen, dat men bezig is aan de eidiscussiëren. Ik wil hem slechts op de
gen ondergang. Wij moeten proberen
hoogte stellen van mijn problemen o m
die flexibele bedrijfsvoering te handeen en ander te rijmen, met name de
haven en die administratieve rompverpanderij van het hart aan het w e g slomp zo klein mogelijkte maken. Ik
vervoer, met de geciteerde uitspraken.
moet bekennen, dat ik het buitengeHet is namelijk een feit, dat dat gew o o n op prijs heb gesteld.dat de
zegd is. De Staatssecretaris krijgt zo
Staatssecretaris zich bij de voorbereiweer een klopje op zijn schouder, als
ding van dit wetsvoorstel bereid heeft
hij tenminste even wacht. Wat dit
verklaard te luisteren, gevoelig te zijn
wetsvoorstel betreft is dat ook terecht,
voor bepaalde argumenten en voorhetgeen niet gezegd kan worden van
stellen over te nemen, die in eerste inzijn algehele benadering van deze
stantie in ieder geval een aantal nare
bedrijfstak.
effecten van het door de Staatssecre, Mijn partij heeft geprobeerd - dat
taris voorgestelde lijken te missen. Dat
hebben wij op vele manieren en op vebetekent, dat de Staatssecretaris conle plaatsen verwoord - om daar waar
structief bezig is geweest en dat de Kade zaken scheef zitten hand- en
mer aan de andere kant getracht heeft
spandiensten te verrichten, opdat de si- o m in overleg constructieve alternatietuatie verbetert. Zoals in elke werksituven op tafel te leggen om te zien of wij
atie geldt ook hier: er zijn goede en
door de ellende zouden heen komen.
kwade wegvervoerders, goede en
Er is nog iets niet aan de orde gekokwade politici. Zo kunnen wij nog wel
men in de schriftelijke voorbereiding,
een tijdje doorgaan. Over de strekking
dat wèl aan de orde is in dit debat. Ook
van dit wetsontwerp zijn wij het eens,
met het nieuwe systeem - ik spreek nu
maar ik wil gaarne een paar opmerkinover de koppeling van het kentekenbegen maken over de aanpak. Die is eiwijs aan het vergunningbewijs; het
genlijk ook weer tekenend voor de
deel 1 en het deel 2 - is er effectieve
Staatssecretaris. Normaal gesproken
controle mogelijk. Wij zijn dan echter
zoekt men, als men probeert een proniet van onze verantwoordelijkheid af,
bleem op te lossen, een methode tot
warit wij zullen een keer ten principale
het oplossen daarvan. Die oplossing
de controle aan de orde moeten stelmoet dan binnen de huidige organisalen. De gedachten van de Staatssecretie te verwezenlijken zijn en binnen dat
taris daarover zullen wij gaarne vankader te vinden zijn. Men kan ook naar
daag vernemen. Ook al heeft men de
een oplossing zoeken, waarbij men
zaak waterdicht in elkaar gezet, de uitprobeert naar een geheel nieuwe situvoering van de controle kan ook op
atie over te gaan. Om op een efficiënte
een andere manier dan die op de
wijze het probleem op te lossen en het
straat handen en voeten gegeven wordoel te bereiken, moet men natuurlijk
den. Immers, wij weten via de rijksverwel een duidelijk beeld hebben van
keersinspecties heel goed, hoe de gedatgene, wat men wil bereiken en van
hele situatie in elkaar zit. Wij zijn zeer
die toekomstige situatie. Als men dat

Tweede Kamer
28 april 1977

Auovervoer Goederen

benieuwd naar wat de Staatssecretaris
met de controle in de verdere uitwerking voor ogen staat.
Ook wij realiseren ons dat in de aard
van het goederenvervoer al een aantal
problemen zitten op sociaal en sociaaleconomisch gebied. Wij waren dan
ook zeer verheugd toen overeenstemming werd bereikt over de problemen
rond de december-affaire, onder andere over f unctie-klassificatie en over
de uitwerking van hanteerbare beloningsstructuren. Dit is echter niet het
enige dat is besproken. Er is nog een
zaak waarover wij ons zorgen moeten
maken, weer geprojecteerd tegen de
achtergrond van de overlevingskansen. Het woord 'tarieven' is namelijk
gevallen. Daarover willen wij gaarne
van de Staatssecretaris nadere mededelingen vernemen. Wij hebben gehoord dat gisteren wederom onderhandelingen hebben plaatsgevonden,
waarbij aan de orde is gekomen, wat
ter zake van ontheffing van de prijzenbeschikking mogelijk zou zijn o m de
effecten van het wetsvoorstel ook inderdaad economisch te vertalen naar
de andere kant, te weten naar de afnemer van de vervoersdiensten. Over
welke mate van tariefsverhogingen
spreken wij dan? Is dat over een procent of ..., vult u maar in; het lijkt mij al is dit wel natte-vinger-werk - dat
hierbij geen gebaar van een aantal
procenten moet worden gemaakt
maar dat (wil men van een overlevingskans kunnen spreken) niette praten valt, wanneer het percentage onder de 6 ligt. Het lijkt mij dat w i j , wanneer ook hierover iets naders te zeggen valt, dan inderdaad het belang van
zowel werkgevers als van werknemers
tegen de achtergrond van de problematiek van dit wetsvoorstel bezien.
In het nieuwe voorstel dat door de
Staatssecretaris is overgenomen, mis
ik " t e r u g k o m e n d op de koppeling - d e
tekst die tot stand is gekomen van de
wijziging van de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Autovervoer Goederen. In eerste instantie hebben wij heel
netjes de wijziging van het uitvoeringsbesluit op stuk nr. 4 bij de voorbereiding van het stuk toegezonden gekregen. Wij hebben niet de wijziging
van die wijziging naar aanleiding van
de tegemoetkoming van de Staatssecretaris op ons voorstel onder ogen
gehad. Ik zou het buitengewoon op
prijs stellen wanneer de tekst van de
wijziging van deze wijziging ook aan
ons ter kennisname zou kunnen worden gestuurd.
Als wij het nu toch hebben over de
voorbereiding, heb ik nog een aantal
vragen, niet - ik stel dit bij voorbaat -
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omdat ik van plan ben, daarover nog
veel stampij te maken; ik vind echter
dat, als wij van weerskanten in die
voorbereiding de moeite hebben genomen, onze vragen bij elkaar op tafel
te leggen en de antwoorden daarop af
te wachten en wanneer die antwoorden niet juist zijn of in ieder geval ter
discussie staan - en die mening ben ik
toegedaan - , op dit moment de gelegenheid is aangebroken, daarover
aanvullende vragen te stellen. Wat is
namelijk het geval? Wij hebben van de
Staatssecretaris op stuk nr. 9 het antwoord gekregen in de nota naar aanleiding van het eindverslag. De Staatssecretaris heeft daar met name op de
vragen van de VVD-fractie geantwoord
- op de eerste bladzijde van het getikte
stuk dat ik voor mij heb - 'dat het derhalve aanzienlijk moeilijker is, enig inzicht in de papieren tonnage te verkrijgen', namelijk wanneer men het voorstel van de adviescommissie zou volgen, althans van de meerderheid van
die commissie. Het lijkt mij dat de
Staatssecretaris hierbij een denkfout
heeft gemaakt; de vergunningsbewijzen zullen dan weliswaar hun geldigheid behouden maar de aparte bewijzen - die in deze gedachtengang zijn
gelanceerd - dat het voertuig ter
voortdurende beschikking staat zullen
dan wel hun geldigheid verliezen, zodat het inzicht in de papieren tonnage
minstens zo goed en gemakkelijk is te
verkrijgen als bij de door de Staatssecretaris eerst voorgestelde koppeling.
Een tweede opmerking die ik naar
aanleiding van het antwoord van de
Staatssecretaris wil maken, heeft betrekking op bladzijde 2. Hij stelt daar:
'Wanneer in het systeem van de
koppeling bij staandehouding van een
voertuig blijkt, dat er op dat moment
geen vergunningsbewijs in de auto
aanwezig is, dan kan gemakkelijk worden nagegaan, of er voor die auto aan
de betrokken onderneming een vergunningsbewijs is verstrekt; met andere woorden: er kan gemakkelijk
worden nagegaan, of er sprake is van
een administratieve nalatigheid van de
onderneming dan wel van illegaal vervoer'.
Hij vervolgt dan met:
'In het tot nu toe geldende stelsel en
in het systeem, voorgesteld door de
meerderheid van de adviescommissie,
is de vaststelling van de zwaarte van
het delict voor de controleur bijzonder
moeilijk. De verklaring van de chauffeur dat hij niet weet waar het vergunningsbewijs is, kan inhouden dat het
op kantoor ligt, maar ook dat het in
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een ander voertuig aanwezig is, zodat
er meer capaciteit wordt gebezigd dan
de vergunning toelaat. De controleur
kan het openbaar ministerie tot nu toe
vaak niet of eerst na een minutieus onderzoek inlichten over het karakter van
de overtreding; het behoeft geen betoog, dat deze inlichtingen voor de officier van groot belang zijn bij het bepalen van zijn beleid.'.
Wanneer het gaat om zwart vervoer
met eenheden waarvan niet is aangetoond dat zij ter voortdurende beschikking staan, lijkt mij dat de controlesituatie in beide systemen precies gelijk is.
Ook als het gaat om zwart vervoer met
reservewagens waarvan aangetoond
is dat zij ter voortdurende beschikking
staan, overeenkomstig het nieuw
voorgestelde artikel en waarvoor in het
door de meerderheid van de adviescommissie voorgestane systeem reservebewijzen van voortdurende beschikbaarheid kunnen worden afgegeven, is de controlesituatie precies gelijk. In beide systemen kon, als met een
wagen gereden werd zonder dat daarin een normaal vergunningsbewijs
aanwezig was - alleen dan kan sprake
zijn van zwart vervoer met voortdurend ter beschikking staande voertuigen - even gemakkelijk of even moeilijk de zwaarte en het karakter van het
delict worden vastgesteld.
Ik meen dat de Staatssecretaris op
nog een ander punt een onjuiste gedachtengang volgt. Hij stelt namelijk
op bladzijde 2 van de nota naar aanleiding van het eindverslag:
'Bovendien kan zich, voor wat betreft vrachtauto's en aanhangwagens
niet langer de thans wel voorkomende
- en ook in het stelsel, voorgesteld
door de meerderheid van de adviescommissie, nog m o g e l i j k e - o n g e w e n s
te situatie voordoen, dat het laadvermogen, vermeld op het vergunningsbewijs c.q. op de vergunningsbewijzen, aanwezig in het voertuig, niet geheel toereikend is.'.
Dat is naar mijn mening ook onjuist.
In het door de Staatssecretaris voorgestane systeem kan zowel door het gebruik van reserve-vergunningsbewijzen als bij toepassing van het systeem
van niet-gekoppelde deelvergunningsbewijzen, zoals voorgesteld in de memorie van antwoord, zich wel degelijk
deze ongewenste situatie voordoen.
De Staatssecretaris heeft ook in de
nota naar aanleiding van het eindverslag gesteld:
'In de tweede plaats zal, zoals hierboven is aangegeven, de controle bij
toepassing van het voorgestelde
systeem van de koppeling niet alleen
doeltreffender, maar ook minder tijd-
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rovend kunnen zijn. Dit betekent dat
de tijd, welke de controleur thans moet
besteden aan onderzoeken naar de
omvang van het wagenpark en naar de
omvang van het vervoer, vrij komt
voor daadwerkelijke controle.'.
Het lijkt mij dat, gezien het hiervoor
gestelde, er geen verschil is in doeltreffendheid noch in de tijdrovendheid
van de controle. Het lijkt mij dat ook
wat dit betreft een antwoord op zijn
plaats is.
Ten slotte schrijft de Staatssecretaris in de nota naar aanleiding van het
eindverslag:
'Ten slotte zal, zoals ook reeds door
de werknemers in de adviescommissie
tegen het door de meerderheid van de
leden aangehangen systeem is ingebracht, het voorgestelde stelsel van
koppeling een frauduleus gebruik van
een als verloren opgegeven vergunningsbewijs vrijwel onmogelijk maken.'.
Ook dat lijkt mij onjuist. Ook bij een
aan het kenteken gekoppeld vergunningsbewijs kan dit, omdat het origineel kan worden gebruikt op het voertuig waarvoor het is afgegeven en het
duplicaat op een reservewagen, voorzien van een reservevergunningsbewijs. Overigens mag hieruit vooral niet
worden geconcludeerd dat ik op enigerlei wijze voorsta dat het op die manier wordt gebruikt, maar de Staatssecretaris is er op deze manier in zijn
eindverslag op ingegaan. Overigens ik stel er prijs op, dit nogmaals te benadrukken - ben ik van mening dat,
gezien de situatie waarin wij ons bevinden, te weten de laatste vergaderdag van deze Kamer en gezien de status waaronder de Staatssecretaris
reeds een tijdje opereert, wij dit wetsvoorstel zonder amendering zullen
moeten accepteren. Met liefde overigens vanwege het doel dat op deze
manier wordt bereikt. Wij nemen aan,
dat er in een volgende periode, weilicht op een andere wijze, uitdrukking
kan worden gegeven aan een nauwkeurige en zeer efficiënte uitwerking
van een aantal zaken die door ons op
tafel zijn gelegd.
De algemene beraadslaging wordt geschorst.
De vergadering wordt van 13.20 uur
tot 14.00 uur geschorst.
Voorzitter: Vondeling
De Voorzitter: Het lid Hermsen heeft
mij meegedeeld de vergadering te
hebben moeten verlaten, wegens bezigheden elders.
Zoals ik reeds aan de Kamer te kennen heb gegeven, stel ik thans voor
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aan de orde te stellen en te behandelen na de stemming over de motieWaltmans c.s. nrs. 14342, R 1061 en
14 343, nr. 8, het voorstel van rijkswet
van het lid De Gaaij Fortman tot wïjziging van de rijkswet tot invoering van
de rechtsmiddelen van cassatie, cassatie in het belang der wet en herziening in het militair strafprocesrecht
(14412, R 1065).
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Het Presidium heeft
met eenparigheid van stemmen besloten te stellen in handen van:
A. de bijzondere Commissie Gronden Kieswet (9181): wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot
het doen vervallen van het additionele
artikel inzake heerlijke rechten
(14457);
B. de vaste Commissie voor Justitie: wetsontwerp Regeling betreffende
de gedwongen tenuitvoerlegging van
uitspraken van het Benelux-Gerechtshof die executoriale titel vormen
(14455);
C. de vaste Commissie voor Financiën: ontwerp van rijkswet houdende
Goedkeuring van de voorgestelde
tweede wijziging van de Artikelen der
Overeenkomst betreffende het lnternationale Monetaire Fonds (14449, R
1070).
Ik geef het woord aan het lid Evenhuis,
die het heeft gevraagd.
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Eergisteren heeft de Minister van Onderwijs en Wetenschappen
een beleidsvoornemen kenbaar gemaakt over de stichting van een aantal
nieuwe lerarenopleidingen. In het beleidsvoornemen zit ook een aantal elementen ingebouwd omtrent de opbouw van nieuwe part-time-opleidingen en de afbouw van de bestaande
MO-opleidingen. De Kamer heeft daarover in het verleden uitvoerig gediscussieerd en daarover ook een paar
uitspraken gedaan. De demissionaire
bewindsman heeft gemeend anders te
moeten beslissen, tegen de uitdrukkelijke verlangens van de Kamer in.
Ik vraag de Kamer toestemming de
Minister van Onderwijs en Wetenschappen over deze aangelegenheid
opheldering te vragen.
De Voorzitter: Ik stel voor aan het verzoek van het lid Evenhuis te voldoen
en de interpellatie toe te staan.
Daartoe wordt besloten.
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De Voorzitter: Ik stel voorts voor deze
interpellatie te houden direct na afhandeling van het voorstel van rijkswet
van het lid De Gaaij Fortman (14412, R
1065), dat zal worden behandeld na de
te houden stemmingen.
Daartoe w o r d t besloten.
De Voorzitter: Ik stel voorts voor de
spreektijd bij deze interpellatie als
volgt te bepalen: v o o r d e interpellant
in eerste termijn op vijf minuten; voor
de interpellant in tweede termijn, en
voor eventuele tussenkomende sprekers op twee minuten per spreker.
Daartoe w o r d t besloten.
De Voorzitter: Ik geef het woord aan
het lid Schakel die het heeft gevraagd.
De heer Schakel (ARP): Mijnheer de
Voorzitter! In mijn hoedanigheid van
voorzitter van de vaste Commissie
voor Verkeer en Waterstaat vraag ik de
Kamer aan haar agenda van vandaag
toe te voegen het wetsontwerp lntrekking van de Wet van den 19den Julij
1870, houdende vaststelling der voorwaarden, waarop aan calamiteuze polders in de provincie Zeeland tegemoetkoming uit 's Rijks schatkist kan
worden verleend (14 125).
Ik heb van de Minister begrepen dat
er een zeer gerede kans bestaat dat de
nota naar aanleiding van het eindverslag de Kamer op zeer korte termijn,
namelijk hedenmiddag, zal bereiken.
Het ziet er naar uit dat het punt weinig
tijd van de Kamer zal vorderen, omdat
er zich slechts één spreker heeft gemeld.
De Voorzitter: Ik stel voor aan het verzoek van het lid Schakel te voldoen.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel voorts voor, het
desbetreffende wetsontwerp vandaag
op een nader te bepalen tijdstip te behandelen, zulks in verband met de
aanwezigheid van de Minister.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de benoeming van een
plaatsvervangend griffier der Kamer
(14453).
De Voorzitter: Ik benoem tot leden van
het stembureau de leden Vellenga,
Van Eisen, Waalkens en De Boer.
De uitslag van de stemming, waaraan
87 leden hebben deelgenomen, terwijl
115 leden de presentielijst hebben getekend, is, dat zijn uitgebracht 87 sternmen op de heer Witteveen, zodat de
heer Witteveen, die de volstrekte

Regeling van werkzaamheden
Griffiers der Kamer
Visserij

meerderheid van de stemmen op zich
heeft verenigd, is benoemd.
De Voorzitter: Ik dank de leden-stemopnemers voor de door hen genomen
moeite.
Ik stel voor de beëdiging onmiddellijk te doen plaatsvinden.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is nu de beëdiging van
een plaatsvervangend griffier der Kamer.
De Voorzitter: De heer Witteveen is in
het gebouw der Kamer aanwezig, ten
einde de gevorderde verklaring en beloften af te leggen.
Ik verzoek de heer griffier de heer
Witteveen binnen te leiden.
Nadat de heer Witteveen door de griffier is binnengeleid, legt hij in handen
van de Voorzitter de voorgeschreven
verklaring en beloften af.
De Voorzitter: Ik wens de heer Witteveen geluk met zijn benoeming.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van het wetsontwerp Wijziging van de Visser ij wet 1963
(14343).
De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid
tot het afleggen van stemverklaringen
over de amendementen-Van Rossum
c.s. (stuk nr. 6,1 tot en met III).
De heer De Koning (BP): Mijnheer de
Voorzitter! Bij de behandeling van de
Visserijwet hebben wij duidelijk naar
voren gebracht dat wij deze amendementen zouden kunnen steunen, als
na de woorden 'overleg heeft gepleegd' wordt toegevoegd: 'mits deze
schappen door belanghebbenden zijn
gekozen.'. Wij hebben dit voorgesteld,
omdat w i j niet aan vriendjespolitiek
doen. Aangezien deze woorden niet
zijn toegevoegd, zullen wij tegen deze
amendementen stemmen.
Het amendement-Van Rossum c.s.
(stuk nr. 6,1) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de BP, de PvdA en de PPR tegen dit
amendement hebben gestemd.
Ik neem aan dat als gevolg van de
aanneming van dit amendement ook
de beide overige op stuk nr. 6 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.
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Artikel I, zoals het is gewijzigd door de
aanneming van de amendementenVan Rossum c.s. (stuk nr. 6,1 tot en
met III), wordt zonder stemming aangenomen.
De overige onderdelen worden zonder
stemming aangenomen.
Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de stemming over de
motie-Waltmans c.s. over het tot stand
brengen van een meer algemene regeling inzake een visserijzone (14342,
R1061), 14 343, nr. 8).
Deze motie wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR, D'66, de PvdA en de CPN vóór
deze motie hebben gestemd.

Aan de orde is de behandeling van het
voorstel van rijkswet van het lid De
Gaaij Fortman tot wijziging van de
rijkswet tot invoering van de rechtsmiddelen van cassatie, cassatie in het
belang der wet en herziening in het
militair strafprocesrecht (14412, R
1065).
De Voorzitter: Ik merk op, dat in de
vierde alinea van het formulier van afkondiging na 'Zo is het' een komma
moet worden geplaatst.
Deze verbetering zal worden aangebracht.
Het voorstel van rijkswet wordt, na
goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik draag de verdediging
van dit voorstel van rijkswet in de Eerste Kamer op aan het lid De Gaaij Fortman.

Aan de orde is de interpellatie van het
lid Evenhuis, gericht aan de Minister
van Onderwijs en Wetenschappen,
over een brief van de Minister aan de
Kamer met betrekking tot het stichten
van een aantal nieuwe lerarenopleidingen." [De vragen zijn opgenomen aan het eind van deze weekeditie.]

D
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Eergisteren heeft de Minister een brief aan de Kamer gezonden
over de stichting van een aantal nieuwe lerarenopleidingen. Over dit be-
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leidsvoornemen is een aantal algemene opmerkingen te maken, bij voorbeeld over de verdeling over levensbeschouwelijke richtingen, over de verdeling van opleidingen over de 'witte
vlekken' in het land en over de verhouding tot de andere opleidingen. Korto m : de cijfers geven aanleiding tot
discussie. Hierover gaat het vandaag
echter niet: geen inhoudelijke discussie, maar een anderssoortige discussie. Het stuk van de Minister krijgt een
bij uitstek politiek karakter door de
voornemens over (het afbreken) de afbouw van de bestaande MO- en de lagere-aktenopleidingen en de opbouw
van nieuwe part-time opleidingen vanaf 1979. Hiermee is de vraag aan de orde, of dit kabinet, in demissionaire status, deze beslissing kan nemen. Wij
menen van niet! Politiek is deze zaak
zeer controversieel. De opvatting van
de Minister - blijkbaar van de Regering - druist op dit punt in tegen de uitdrukkelijke opvatting der Kamer. Zij
heeft zich in grote meerderheid tegen
snelle afbraak van deze opleidingen
uitgesproken. Nog sterker: alvorens
hiertoe overte gaan, zou aan een
groot aantal voorwaarden moeten
worden voldaan. Echter, bovendien
heeft de onderwijscommissie deze
zaak diverse keren behandeld. In juni
1975 is in deze Kamer, in een plenaire
zitting, een eerste uitspraak tegen een
snelle afbraak gedaan. Verleden jaar
versterkte de Kamer dit door, na diepgaand overleg, met een batterij van argumenten voorlopig van het afbreken
van de MO-opleidingen en van het
stichten van nieuwe part-time-opleidingen af te zien. De Kamer drukte
die gevoelens ook uit in een motie.
Voor een normaal functionerend
parlementair kabinet zou het al moeilijk zijn geweest tegen een zo uitdrukkelijk verlangen van de Kamer in te
gaan. Wat zien wij nu? Nu presteren
een kabinet en een bewindsman in

Visserij
Militair strafprocesrecht
Lerarenopleidingen

volstrekt demissionaire status het o m
tegen dit uitdrukkelijke verlangen van
de Kamer in te gaan. In gemoede
vraag je je dan af, waarom nu toch dat
voornemen kenbaar is gemaakt. Was
bij voorbeeld het belang van het koninkrijk in het geding? Is het praktisch
nog mogelijk vóór 25 mei of vóór het
functioneren van een nieuw kabinet,
als demissionair bewindsman tot uitvoering over te gaan? Waarom op het
laatste moment, zo vlak voor de laatste
parlementaire werkdag van deze Kamer, snel even een voornemen van
een dergelijke politieke betekenis naar
de Kamer gestuurd? Mogelijk o m het
toch niet meer inhoudelijk te kunnen
behandelen? Toch beleidsvoornemens, na vandaag, voorbereiden voor
de uitvoering, of wel een voornemen
kenbaar maken voor de verkiezingen,
maar verdere afwikkeling en uitvoering daarvan na 25 mei nog maar eens
bezien? Uit dit kenbaar maken van een
beleidsvoornemen door de demissionaire bewindsman op dit moment
moet evenwel afgeleid worden dat én
urgentie geboden is, én tot uitvoering
zal worden overgegaan. Was daarbij
dan toch het belang van het koninkrijk
in het geding? Of is het tekenend voor
het karakter van het beleid, dat de Kamer zich genoodzaakt ziet nog op de
bijna laatste zittingsdag van deze Kamer en op de laatste dag voor het reces, een lid toe te staan deze demissionaire bewindsman te moeten interpelleren?

D
Minister Van Kemenade: Mijnheer de
Voorzitter! De heer Evenhuis heeft een
aantal vragen gesteld over het beleidsvoornemen inzake de stichting van
nieuwe lerarenopleidingen, dat ik afgelopen dinsdag aan de Kamer heb
toegezonden.
Hij heeft allereerst gevraagd of uit
het feit dat ik dat voornemen op 25
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april heb toegezonden, moet worden
afgeleid dat nog op korte termijn tot
uitvoering van dat voornemen zal worden overgegaan. Ja, althans met de
uitwerking van dat voornemen in het
overleg met de vele betrokkenen die
daarbij in het geding zijn, zoals de aanvragers, de zeven bestaande opleidingen, de MO-opleidingen, de TH-Eindhoven en het Nederlands genootschap voor opleidingen leraren
beroepsonderwijs. Er zal ook op korte
termijn tot dat overleg worden overgegaan o m onnodig en waarschijnlijk
belangrijk tijdsverlies te voorkomen.
De heer Evenhuis heeft er zojuist eigenlijk nog een subvraag aan toegevoegd, namelijk waarom het beleidsvoornemen pas deze week werd ingediend. De heer Evenhuis weet dat aan
deze zaak een zeer langdurige en intensieve adviesprocedure is voorafgegaan. Het advies van de ad-hoc-adviesgroep Plan van scholen is in december
1976 binnengekomen. Op grond daarvan heb ik dus een voorlopige stellingname kunnen uitwerken. Ik heb mij
met spoed gewend tot de Onderwijsraad, die ook zo vriendelijk is geweest
- gezien het belang van het onderwerp
- daar met spoed advies over uit te
brengen. Zij kon dat echter begrijpelijk
toch ook niet eerder doen dan op 8
april jl. Naar aanleiding van dat advies
is het natuurlijk ook niet zo vreemd
overzo'n belangrijke en complexe materie nog eens een week of twee na te
denken o m tot een beleidsvoornemen
te komen.
De heer Evenhuis vroeg verder of ik
niet van mening ben, dat het beleidsvoornemen op het punt van de afbouw
van MO-opleidingen en de stichting
van nieuwe part-time opleidingen ingaat tegen de motie-Evenhuis die 25
maart 1976 in deze Kamer is aangenomen. Ja, ik realiseer mij dat het beleidsvoornnemen daartegen ingaat,
maar ik realiseer mij ook dat het hier
gaat o m een nieuwe situatie waardoor
een herafweging van alle aspecten ook
voor mij noodzakelijk was.
Daarbij waren verschillende overwegingen in het geding. Het beleidsvoornemen gaat als je het strikt neemt bij
voorbeeld ook in tegen de motie-Albering, die in 1969 is aangenomen, en tegen mijn aanvankelijke beleidsvoornemen, de technische opleidingen te
spreiden over een drietal instituten.
Het gaat daarentegen weer niet in - integendeel! - tegen het verlangen, onder
andere door de heer Evenhuis geuit in
de vaste commissie, o m van de ervaring en de deskundigheid van het Nederlands Genootschap van opleidin-
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gen voor leraren beroepsonderwijs
gebruik te maken. Die afweging moet
je maken. Ik realiseer mij dat het op gespannen voet staat met de motieEvenhuis. Ik realiseer mij echter tegelijkertijd dat het voor het totale beeld
met betrekking tot het beleidsvoornemen een noodzakelijke en wijze afweging was. Op grond daarvan vraagt de
heer Evenhuis of ik niet van mening
ben, dat daardoor een politiek-controversiële situatie ontstaat. Ik meen van
niet, gezien alle aspecten die in het geding zijn. Blijkt er evenwel een politiek-controversiële situatie te zijn ontstaan, dan staat mij slechts een ding te
doen, namelijk deze beleidsvoornemens niet in uitvoering te nemen, daarover niet in overleg te treden en ze in
de ijskast te stoppen. Gezien de verlangens die in deze Kamer zijn geuit en de
gedachtenwisselingen die over deze
vraagstukken hebben plaatsgevonden
meen ik dat de oplossingen die ik op
grond van adviezen en uitvoerig intern
beraad heb gekozen geen controverse
behoeven op te roepen.

Zoals gezegd ben ik van mening dat
het geen politiek controversiële zaak is.
Bovendien acht ik het een urgente
zaak. Het is van belang dat in overleg
met de instituten zo snel mogelijk
w o r d t begonnen met de uitwerking en
dat zo snel mogelijk een einde komt
aan de onzekerheid.
De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Over de vraag wat van belang is voor het koninkrijk kun je van
mening verschillen. Was het belang
van het koninkrijk inderdaad met deze
zaak gediend, dan had de Minister
mijns inziens meer haast moeten maken met de stichting van de nieuwe
lerarenopleidingen. Hij had het voornemen dan ook moeten inbrengen in
de discussies die w i j indertijd hebben
gehad over de part-time-opleidingen
en de MO-opleidingen. Die koppeling
behoefde niet te worden gemaakt. De
Minister heeft die koppeling in zijn
stuk gemaakt. De Onderwijsraad acht
De heer Evenhuis heeft vervolgens
het in zijn advies twijfelachtig of de
gevraagd of het oproepen van een derkoppeling in deze zin moet worden gegelijke controverse in overeenstenv
maakt. De Minister pikt ook een zinneming zou zijn met de demissionaire
tje uit het advies voor zijn stuk.
status van het kabinet. Dat is natuurlijk
Zet een Minister een beleidsvoorneniet het geval. Blijkt zo'n controverse
men door dat ingaat tegen een uitte bestaan, dan zal ik de consequentie
spraak van de Kamer dan komt hij in
moeten trekken die ik zojuist heb geconflict met de meerderheid van de
formuleerd en het beleidsvoornemen
Kamer die deze uitspraak heeft geniet uitvoeren, daarover niet overlegdaan. Dat past zeker een demissionair
gen en het in de ijskast stoppen.
bewindsman niet.
De heer Evenhuis vraagt waarom ik
Daarom ben ik van mening dat de
het beleidsvoornemen naar de Kamer
Minister, door het inbrengen van de
heb gestuurd als dat risico er inzit. Hij
afbouw van de MO-opleidingen in zijn
vraagt of het gezien het belang van het
beleidsvoornemen - de noodzaak
koninkrijk zo noodzakelijk is. Mijns indaarvan lijkt mij twijfelachtig - dit
ziens is dat inderdaad het geval. Zoals
voorstel politiek zeer controversieel
de heer Evenhuis weet bestaat al zeer
heeft gemaakt. Daaruit moet hij dan
lange tijd onzekerheid over deze proook de consequenties trekken. Daarblematiek. Wij spreken hierover in de Kaover wil ik de Kamer een uitspraak vramer vanaf 1972, zoals terecht in het
gen.
commentaar van de CDA-fracties is
geconstateerd. Er deden de laatste tijd
alle mogelijke geruchten de ronde, ten
Motie
dele onjuist, die uiterst controversieel
waren. Op grond daarvan had ik de inDe Voorzitter: Door de leden Evendruk dat het laten uitblijven van een
huis, Smit-Kroes, Dees en Ginjaarbeleidsvoornemen in ieder geval buiMaas wordt de volgende motie voortengewoon controversieel zou zijn. Het
gesteld.
overleg dat moet worden gevoerd o m
De Kamer,
te komen tot uitwerking van de beleidsvoornemens in deze nogal ingekennis nemende van het voornemen
wikkelde zaak zou buitengewoon veel
van de regering om tot stichting van
tijd vergen. Een nieuwe Kamer en
een aantal nieuwe lerarenopleidingen
eventueel een nieuwe bewindsman
over te gaan;
zouden zich lange tijd moeten gunnen
constaterende, dat het betrokken beo m zich in te werken in deze complexe
leidsvoornemen, met name op het
materie. De consequentie zou zijn dat
punt van de afbouw van MO-opleidinlange tijd zou moeten worden gewacht
gen en opbouw van nieuwe part-time
op uitwerking en uitvoering van deze
opleidingen, een aantal politiek zeer
beleidsvoornemens.

Lerarenopleidingen
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D

controversiële aspecten bevat (zie o.a.
Handelingen Tweede Kamer, zitting
1975-1976, blz. 3680-3681);

De heer Konings (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Regeren is vooruitzien en
dat geldt ook voor deze demissionaire
Minister. Een van zijn argumenten
voor dit beleidsvoornemen is dat van
de rechtspositie. De Onderwijsraad
spreekt dit argument niet zo aan, maar
gelijktijdig zegt de Onderwijsraad wel
dat de ontwikkelingen van de parttime
opleidingen wel parallel moeten verlopen met die van de nieuwe opleidingen. Dat is een tweede argument.
Ook op praktische gronden is een
eenheid van bestuur noodzaak. Ik denk
in dit verband aan de situatie in Sittard, waar een nieuwe dagopleiding
komt en waar een grote parttime opleiding is. Uit een oogpunt van unilokatie
- ook dat principe spreekt uit de beleidsvoornemens - zou het te gek zijn
indien in Sittard deze twee opleidingen niet onder een bestuur zouden komen.
Bij de technische vakken in Eindhoven gebeurt eigenlijk het omgekeerde.
Daar bestaan nu alleen maar part-time-opleidingen die nu worden uitgebreid met een dagopleiding. Ook hier
komt het systeem van bestuurlijke
eenheid tussen part-time- en dagopleiding. Ik meen dat dit van het allergrootste belang is voor de ontwikkeling van èn het dag- èn het part-timeonderwijs.
Een vierde argument wordt gev o r m d door de situatie inzake de numerus fixus. Ik spreek niet uit dat die
voor ons is opgelost. Wij willen er nog
verder over praten. Er bestaat nu een
numerus fixus voor de dagopleiding.
Er bestaat geen numerus fixus voor de
part-time-opleiding. Op 1 augustus
1979 zullen de nieuwe dagopleidingen
beginnen. Als de eerste studenten er
vier jaar later afkomen is het moment
aangebroken, waarop de sterke geboortedaling gaat doorwerken in het
voortgezet onderwijs. Het is uitermate
belangrijk daar bijtijds naarte kijken.

voorts het demissionaire karakter van
het kabinet in aanmerking nemende;
spreekt als haar oordeel uit, dat uitvoering van het betrokken voornemen
vanwege de ingebouwde controversiële aspecten, dient te worden opgeschort,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.

D
De heer Waltmans (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Als wij willen ontkomen
aan ad hoe-staatsrecht met het oog op
25 mei a.s., zou het een verdienstelijke
taak voor onze staatsrechtgeleerden
zijn het begrip 'politiek controversieel'
nader uit te werken. In de literatuur is
daarover weinig te vinden. Niet anders
staat het met het begrip 'urgentie'. De
een noemt 'politiek controversieel' dat
wat hij niet wenst, terwijl de ander dat
wat hij wel wil 'urgent' noemt.
Wij zien deze discussie als een stukje
oppositie tot de laatste snik. Dat heeft
altijd een ontroerend karakter.
De heer Evenhuis (VVD): Als een demissionair bewindsman ingaat tegen
een nadrukkelijk, al meermalen door
de Kamer uitgesproken verlangen, is
de zaak dan politiek controversieel of
niet?
De heer Waltmans (PPR): Dat zal moeten blijken. Ook zal nog moeten blijken
of het ingaat tegen het verlangen van
de meerderheid van de Kamer.
De heer Evenhuis (VVD): Discussies
over deze zaak hier in de Kamer worden door één pennestreek van de Minister dus compleet waardeloos?
De heer Waltmans (PPR): Zeker niet,
het zijn beleidsvoornemens, die pog
bespreekbaar zijn. De Minister heeft
zich breeduit gebaseerd op advies en
inspraak.
Wat de zaak zelf betreft moet ik zeggen dat de beginselen van pluriformiteit en spreiding uitstekende beginselen zijn. Ook wat de inhoud betreft
kunnen wij ons daarbij van harte aansluiten.
De heer Laban (PvdA): De ontwikkeling in de samenleving blijft ook niet
stilstaan.
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De heer Evenhuis (VVD): Als het beleidsvoornemen van de Minister wordt
uitgevoerd, zullen er vanaf dit moment
voorbereidingen worden getroffen
voor het afbouwen van de bestaande
m.o."Opleidingen en voor het opbouwen van de nieuwe part-time-opleidingen. Wat waren de argumenten voor
uw motie, die overigens door de Kamer is verworpen, dat de nieuwe parttime-opleidingen pas op 1 augustus
1980 mochten beginnen? Vervallen die
argumenten nu plotseling?

Lerarenopleidingen

De heer Konings (PvdA): Neen. Wij
hebben ze indertijd toen wij de motie
indienden, ook duidelijk gegeven. Het
was een motie met een politieke strekking die het midden hield tussen uw
motie, waarin sprake was van de jaren
tachtig - dat kan 1989 maar ook 1981
zijn —...
De heer Evenhuis (VVD): Dat stond er
zo niet in.
De heer Konings (PvdA):... en ons oorspronkelijke standpunt. Tijdens de debatten is gebleken dat wij het standpunt van de Minister op dat moment
wilden volgen door op zo kort mogelijke termijn met de o m b o u w van de
parttime-opleidingen te beginnen. Dat
bleek op dat moment niet realiseerbaar. In een poging om uit dat probleem te komen en te voorkomen dat
deze zaak op de lange baan zou worden geschoven - wat door u is gebeurd - hebben wij in een motie 1980
genoemd. Wij zijn er zeer gelukkig
mee dat het nu 1979 zal worden.
Er is een vijfde argument dat in de
stukken niet voorkomt. Indertijd istijdens de discussie over deze materie
ook gesproken over de ontwikkeling
van part-time-opleidingen voor hoger
onderwijs van algemene aard. Kan de
Minister vertellen of die eventueel ook
in 1979 kunnen beginnen?
Mijnheer de Voorzitter! De verantwoordelijkheid voor de eventuele vertraging van de start van de nieuwe dagopleiding ligt volledig bij de VVD. Zij
zou wel eens zeer ten nadele van een
groot aantal jongeren in dit Koninkrijk
kunnen werken.

D
De heer Hermes (KVP): Mijnheer de
Voorzitter! Om de lengte van mijn betoog te beperken verwijs ik naar de
verklaring die de CDA-fracties hebben
uitgegeven.
De heer Evenhuis zegt dat de plannen van de Minister op gespannen
voet komen met de motie-Evenhuis
die indertijd door de Kamer is aanvaard. Dat is juist. Het gaat o m beleidsvoornemens en om de plannen van de
Minister om overleg te gaan plegen.
Wij hebben in onze verklaring uitdrukkelijk gesteld dat wij de plannen van
de Minister niet controversieel vinden.
Dat neemt niet weg dat men over bepaalde aspecten daarvan kan discussieren.
De heer Evenhuis (VVD): Even voor de
goede orde dit. In het beleidsvoornemen - de Minister heeft dat net zelf ge-
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Hermes
zegd - ligt de principiële beslissing
over de part-time-opleidingen besloten. Dat betekent dat er alleen over de
uitwerking van die plannen zal worden
gesproken en niet over het principe.
De heer Hermes (KVP): Het gaat o m
beleidsvoornemens van de Minister.
Om die te kunnen uitvoeren moet een
bepaalde motie vervallen. Het kan
voorkomen, dat de Kamer moet terugkomen op een motie. Daarvoor zullen
dan wel zwaarwegende argumenten
naar voren moeten worden gebracht.
De Minister zal moeten aantonen dat
het noodzakelijk is om van die motie af
te wijken.
De heer Evenhuis moet het parlement niet in een positie brengen waarin dit vandaag moet gebeuren. Ik acht
het welhaast uitgesloten, dat het parlement over de stukken die w i j pas sinds
dinsdag in ons bezit hebben met de
documentatie die daarbij behoort, op
het ogenblik een evenwichtige beslissing kan nemen.
De heer Evenhuis (VVD): Dat maakt de
zaak alleen maar erger.
De heer Hermes (KVP): Dat maakt de
zaak niet erger.
De heer Evenhuis (VVD): Jawel, want
de Minister heeft zo pas gezegd, dat hij
van plan was de uitvoering voor te bereiden. Dat gebeurt, nadat het beleidsvoornemen naar de Kamer is gestuurd. Vandaag is voor de Kamer in
deze samenstelling de laatste zittingsdag.
De heer Hermes (KVP): Het lijkt erop,
dat de heer Evenhuis wil doen voorkomen, alsof het parlement nu over deze
zaak beslissingen neemt. Het parlement is zeer dom als het dit in dit stadium doet. Het is veel verstandiger - ik
heb begrepen, dat dit de plannen van
de Minister zijn - dat hij begint uitvoering aan deze zaak te geven en dat hij
overleg pleegt met de diverse instanties. Het eindoordeel moet door het
parlement worden gegeven. Dan zal
blijken, of de Minister gelijk heeft en of
het gezien zijn argumenten, niet anders kan worden gerealiseerd, met de
daaraan verbonden consequenties.
Ook kan bij de discussie blijken, dat dit
niet nodig is en dat de motie-Evenhuis
overeind kan blijven. Hierover moet het
parlement in een einddebat beslissen;
dit is nu niet aan de orde.
De heer Evenhuis (VVD): Er moet nu
dus niet worden beslist?
De heer Hermes (KVP): Neen, ik acht
dat bepaald prematuur.
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De heer Evenhuis (VVD): U verschilt
op dit punt duidelijk met de Minister
van oordeel.
De heer Hermes (KVP): Neen. De Minister heeft zijn plannen kenbaar gemaakt. Hij w i l deze in uitvoering brengen. Hij wil daarover overleg plegen.
Wilt u de zaak omdraaien, door eerst
het parlement zich te laten uitspreken
en daarna de Regering te laten werken
aan overleg?
De heer Evenhuis (VVD): Waarom
heeft de Minister dit beleidsvoornemen dan met deze inhoud naar de Kamer gestuurd?
De heer Hermes (KVP): Ik meen, dat de
Minister de Kamer heeft willen vragen,
nu te laten weten, of zijn voornemens
dermate controversieel zijn, dat hij
daarover geen overleg kan openen.
Wij menen, dat deze voornemens niet
zo controversieel zijn. Dat neemt niet
weg, dat het parlement uiteindelijk het
laatste woord heeft.
De heer Evenhuis (VDD): Het stichten
van bepaalde lerarenopleidingen behoeft niet controversieel te zijn. De onderbouwing ervan en het niet uitvoeren van de motie is echter zeer duidelijk controversieel en wel tussen de
partijen onderling en ten opzichte van
de Minister, hoewel de bewindsman
en het parlement geen machtsmiddelen meer hebben.
De heer Hermes (KVP): Het is volkomen irreëel, te veronderstellen, dat de
Minister over bepaalde plannen overleg kan plegen met organisaties en instellingen, als hij hieraan niet toevoegt
op welke wijze hij meent, dat aan de
zaak uitvoering kan worden gegeven.
Hij moet dit op een gegeven moment
toelichten. Het eindoordeel wordt echter door het parlement gegeven.
De heer Evenhuis (VVD): Dat kan een
demissionaire Minister niet doen.
De heer Hermes (KVP): Waarom kan
hij dat niet doen? Hij doet het nog
steeds. Hij heeft het de afgelopen weken ook gedaan.
De heer Evenhuis (VVD): Hij is dus
geen demissionaire bewindsman? Hij
kan gewoon zijn gang gaan?
De heer Hermes (KVP): Ik neem aan,
dat de Ministers de afgelopen weken
het nodige overleg met diverse organisaties en instanties hebben gevoerd.
Deze Minister pleegt slechts overleg.
Hij spreekt over beleidsvoornemens
en over de wens, deze zaak in het overleg met de organisaties te betrekken.
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De heer Evenhuis (VVD): Het komt erop neer, dat er een demissionair kabinet is en dat er een niet-demissionair
kabinet is.
De heer Hermes (KVP): Naar mijn mening kan een bewindsman op het
ogenblik zeker bepaalde beleidsvoornemens uitwerken en in uitvoering nemen, en hierover overleg voeren of laten voeren. Ik acht het volkomen reëel,
dat de Minister bepaalde plannen nader toelicht en onderbouwt op welke
manier dan ook. Uit het overleg moet
blijken, hoe een en ander moet verlopen. Uiteindelijk beslist het parlement.
Ik acht het voorbarig, als het parlement nu al beslissingen neemt.

D
Mevrouw Van Veenendaal-van Meggelen (DS'70): Mijnheer de Voorzitter!
Wij hebben kennis genomen van de
beleidsvoornemens van de Minister.
Wij willen niet op de procedure ingaan. Wij gaan ervan uit dat wat de Minister heeft geschreven door hem zal
worden waargemaakt. Hij zal dus overleg gaan plegen en het laatste woord
zal dus aan het parlement zijn.
Wij hebben uit deze beleidsvoornemens wel een conclusie getrokken al is
het misschien een voorbarige. Ik ga er
namelijk van uit dat er nog wel wat kan
worden veranderd. Onze conclusie is
dat wij moeten vaststellen dat voor de
technische vakken men in Brabant en
Limburg zal zijn aangewezen op een
confessionele opleiding. Ik zie de Minister zijn hoofd schudden. Ik hoor
graag waar ik het fout heb. Wat de niet
technische vakken betreft is het misschien landelijk gezien een oplossing
van het probleem maar voor Brabant
en Limburg worden w i j toch weer teruggeroepen naar de toestand zoals
die vroeger zo lang heeft bestaan en
niet direct als goed werd ervaren.

D
Minister Van Kemenade: Mijnheer de
Voorzitter! Ik zal over het totale beeld
van beleidsvoornemens, zoals ik het
heb geschetst en zoals dat op grond
van uitvoerige adviezen en uitvoerige
bezinning tot stand is gekomen, geen
inhoudelijke discussie gaan voeren.
Dat heeft de heer Evenhuis ook niet
gedaan met betrekking tot alle aspecten, die rond de opbouw van de nieuwe parttime-opleiding onder andere in
de gedachtenwisseling op 25 maart naar
aanleiding van het ontwikkelingsplan
aan de orde zijn geweest. Dat is hier
ook niet aan de orde. Wèl is duidelijk daar moet geen misverstand over bestaan - dat ik inderdaad van oordeel
ben, dat de spreiding van capaciteit,
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althans in een experimentele periode,
plus de noodzaak van de stichting van
twee nieuwe opleidingen, consequenties hebben voor de bestaande opleidingen. Die twee nieuwe opleidingen
zijn niet noodzakelijk op grond van capaciteitsoverwegingen; ik heb de aanvraag echter ingewilligd, omdat ik de
argumenten van levensbeschouwelijke aard en van regionale spreiding alleszins redelijk en verantwoord vind.
Die consequenties moet men in zijn
beschouwing opnemen. Iedereen die
bij het onderwijsveld betrokken is, zou
mij terecht hebben verweten, dat ik
een onverantwoord beleidsvoornemen naar voren zou hebben gebracht,
als ik dat niet in mijn beschouwingen
zou hebben betrokken. Daarom en niet
op grond van inhoudelijke argumenten, die ik op 25 maart heb gebruikt, is
nu het voornemen o m te beginnen
met de afbouw-opbouw van MO-opleidingen en parttime-opleidingen in
dit stuk naar voren gekomen. Toen
hebben wij een inhoudelijke discussie
gevoerd, nu gaat het om de noodzaak
o m het totale patroon rond te krijgen.
Het is mijn beleidsverantwoordelijkheid o m dat te stellen. Ik meen, dat dat
zeer wel mogelijk is. Ik heb al betoogd,
waarom ik van mening ben, dat het
niet controversieel behoefde te zijn en
het naar mijn oordeel ook niet was en
ook waarom het wel urgent was om
het te doen. Ik erken - natuurlijk - dat
het ingaat tegen de gedachte, die uitgesproken is in de motie-Evenhuis op
25 maart 1976, maar de heer Evenhuis
zal toch niet van mening zijn, dat alle
moties die in de Kamer worden aangenomen, in het licht van een nieuwe situatie overeind gehouden moeten
worden.
De heer Evenhuis (VVD): Als dat was
gebeurd, zag het beleid er misschien
wat beter uit.
MinisterVan Kemenade: Ik zou mij
zelfs hebben kunnen voorstellen, dat
de heer Evenhuis, wanneer hij dit beleidsvoornemen had gekend op 25
maart, zijn motie helemaal niet zou
hebben ingediend. Dat kan de heer
Evenhuis echter ook niet beoordelen,
want hij kende die situatie niet op dat
moment.
De heer Evenhuis (VVD): Wat vertelt
de Minister mij nu? De voorbereidingen voor de afbouw van de MO-opleidingen vinden al plaats. Vindt de Minister het voor de hand liggen, dat een
demissionair bewindsman dit tegen
het uitdrukkelijk verlangen van de Kamer in vanaf nu gaat doen, terwijl dat

best zou kunnen wachten totdat een
nieuwe bewindsman, in volheid van
macht gezeten, daarover met de Kamer eventueel zal kunnen overleggen?
Zou dat niet veel reëler zijn geweest?
MinisterVan Kemenade: Ik vind inderdaad dat dit kan. Als men dat element
niet in de beschouwing had
De heer Evenhuis (VVD): Zou het echter niet veel beter zijn geweest, indien
die andere bewindsman, tenzij u het
zelf weer bent, dit zou doen?
Minister Van Kemenade: Neen, want
ik heb al betoogd, waarom ik vind, dat
het urgent is en waarom ik vind, dat
het niet verantwoord zou zijn geweest
o m na de lange adviesprocedures dit
beleidsvoornemen nog langer te laten
wachten. Als ik dat element in het beleidsvoornemen, waarover u nu
spreekt, niet zou hebben meegenomen, zou ik het met mijn verantwoordelijkheid niet hebben kunnen rijmen
o m dat beleidsvoornemen u i t t e brengen. Dan komt het probleem van de
urgentie weer naar voren. De zaak is
wat dat betreft naar mijn smaak erg
duidelijk. De heer Evenhuis heeft erop
gewezen, dat het niet noodzakelijk is
om ze eraan te koppelen. Op dat punt
verschillen wij dan wezenlijk van mening. Ik meen dat het een wezenlijk onderdeel is van de totale opbouw van
het beleidsvoornemen, rekening houdende met de spreiding van de capaciteit. De heer Evenhuis heeft gewezen
op het oordeel van de Onderwijsraad.
De heer Evenhuis (VVD): Dat betekent,
dat die hele reeks van argumenten, die
hier over de tafel zijn gegaan - de Onderwijscommissie heeft 7 keer vergaderd; de argumenten zijn gehanteerd
in het debat van juni 1975 en in het debat van verleden jaar maart - plotseling wordt weggevaagd?
MinisterVan Kemenade: O neen,
mijnheer Evenhuis, dat is niet zo.
De heer Evenhuis (VVD): Jawel! Om
aan die argumenten te voldoen, wat
toen in de Kamer is gezegd over het algemene beeld van de lerarenopleidingen: het experimentele karakter
en de voorwaarden waaronder de
part-time opleidingen van start zouden
moeten gaan, is tijd nodig. Aan allerlei
zaken - bijvoorbeeld evaluatie - moet
worden voldaan; het is duidelijk dat dit
niet voor 1979 kan.
Minister Van Kemenade: Laten wij
hierover geen misverstand laten bestaan. Als de Kamer van mening is dat
dit wel moet, stop ik met het beleidsvoornemen. Als u het daarheen wilt
leiden - en dat wilt u blijkbaar met uw

motie - trek ik mij onmiddellijk terug;
dan ben ik niet controversieel in dit opzicht. Ik zou dit zeer betreurenswaardig
vinden na het lange overleg en de lange adviesprocedures, na alle verwachtingen die - terecht of ten onrechte - in
het onderwijsveld zijn gewekt, ook gezien het belang dat ermee is gemoeid.
Natuurlijk zou ik onmiddellijk stoppen als de motie, die u hebt ingediend,
wordt aangenomen. Ik zal dan geen
stap doen o m het beleidsvoornemen
in uitvoering te nemen door in overleg
te gaan met betrokkenen, dat spreekt
vanzelf; daarover mag ook geen misverstand bestaan. Ik zal als demissionair bewindsman natuurlijk niet op
deze wijze tegen de Kamer ingaan.
De heer Konings heeft eigenlijk al
geantwoord op opmerkingen van de
heer Evenhuis over de stellingname
van de Onderwijsraad. Ik wil hiervan
nog zeggen dat de Onderwijsraad ook
als zijn oordeel uitspreekt dat de opbouw-afbouw parallel moet lopen aan
de o p b o u w v a n de nieuwe instituten.
Daarbij komt dat de Onderwijsraad opmerkingen heeft gemaakt over mijn in
het geding gebrachte rechtspositionele argumenten; hij vindt dat zij daarbij
niet passend zijn. Het is natuurlijk wel
een specifieke verantwoordelijkheid
van de bewindsman, dit zeer nadrukkelijk in zijn beschouwingen te betrekken, opdat een naar alle kanten verantwoorde opzet kan worden gerealiseerd.
De heer Konings heeft ook nog een
opmerking gemaakt over de part-time
opleidingen van algemene aard. Het is
het voornemen, met een paar van deze
part-time opleidingen van algemene
aard reeds in 1978 te beginnen. Het
spreekt vanzelf - dit is ook altijd in discussie geweest - dat de afbouw van de
MO-opleidingen als lerarenopleidingen
tevens zou inhouden (en zou vergemakkelijken, zoals wij destijds hebben
gezien) dat de opbouw van de leergangen als verzorger van part-time opleidingen van algemene aard kan beginnen.
De heer Hermes heeft gewezen op
de verklaring van de CDA-fracties. Ik
heb daarover zojuist al iets gezegd. Hij
heeft gezegd dat het gaat om een beleidsvoornemen, waarbij het parlement het laatste woord heeft. Dat is
duidelijk: het parlement heeft altijd het
laatste woord over een aantal zaken, al
was het maar vanwege het feit dat het
parlement het budgetrecht heeft. Ik
constateer ook dat de CDA-fracties de
maatregelen waarover ik heb gesproken (daarbij wordt duidelijk gedoeld
op zowel het spreiden van de capaciteit als de maatregelen die de daaruit
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voortkomende problemen zullen moeten oplossen, namelijk het parallel
starten - zoals de Onderwijsraad ook
zegt - van de part-time opleidingen)
waarderen en zinvolle uitgangspunten
vinden. Natuurlijk moet over een aantal
elementen van deze part-time opleidingen, ook in deze Kamer - dit heb ik
al eerder toegezegd - nader van gedachten worden gewisseld. Daarbij
wijs ik op zaken als de precieze entree-voorwaarden, de leeftijd, de varianten die w i j destijds hebben besproken bij de o p b o u w van de part-time
opleidingen: moet dit na elkaar, het
comspol-1 en comspol-2 model; etc.
Meer van dit soort punten zijn te
noemen; ik heb ze vanmorgen nog
met genoegen kunnen doornemen
toen ik de verslagen las van de besprekingen in de Kamer op 25 maart en in
de commissie. Natuurlijk ga ik ervan
u i t - a n d e r s kan ik ook niet eerlijk en
zinvol overleg voeren over de uitwerking - tenzij de Kamer de motie van de
heer Evenhuis aanneemt, dat ik mij
kan baseren op de uitgangspunten zo
als ik het heb geformuleerd en op de
elementen van dit voorstel, namelijk
een protestants-christelijke lerarenopleiding voor de 2e en de 3e graad te
Zwolle, een rooms-katholieke opleiding voor de 2e en de 3e graad te Sittard en de daarmee gepaard evenredige omlaagbrenging van de capaciteit
van de zeven bestaande opleidingen,
de daarmee weer gepaard gaande
noodzaak van de gelijktijdige o p b o u w
- gefaseerd, uiteraard - in het leerjaar
1979/1980 van part-time opleidingennieuwe stijl en de daarvoor te treffen,
noodzakelijke voorbereidingen en vervolgens een lerarenopleiding voor de
technische colbo-vakken, aangevuld
met wis- en natuurkunde onder het bevoegd gezag van het Nederlands Genootschap te Eindhoven. Als ik mij niet
op deze elementen kan baseren, zal elk
van de betrokkenen onmiddellijk in onzekerheid komen te verkeren over hetgeen mogelijk is en zal zinvol overleg
niet mogelijk zijn.
Natuurlijk heeft de Kamer het recht,
te spreken over tal van elementen die
ook in het nader overleg naar voren
zullen komen. Ik kan echter niet in onzekerheid verkeren over de vraag of de
meerderheid van de Kamer van mening is dat dit de uitgangspunten zijn
waarmee ik met de betrokkenen kan
gaan spreken, omdat elk van de betrokkenen anders onmiddellijk zal weigeren te praten omdat zij niet weten of
een aantal wezenlijke randvoorwaarden, die voor hen in dat gesprek noodzakelijk zijn, tot het uitgangspunt behoren waarover zij gaan spreken. Ik ga
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er van uit — ik vind dat noodzakelijk
voor het overleg met alle betrokkenen
- dat, als de motie wordt verworpen, ik
op grond van de door mij genoemde
hoofdelementen met de betrokkenen
overleg kan gaan voeren. Als de motie
wordt aangenomen, overleg ik niet. Ik
ga er dan van uit dat de Kamer zich, zoals ik onder andere uit de verklaringen
van de CDA-fracties lees, achter deze
uitgangspunten kan scharen. Anders
zou het overleg met de betrokkenen
buitengewoon moeizaam en weinig
zinvol worden.
Er bestaat een misverstand dat voor
degenen die in Brabant en Limburg
technische vakken willen volgen...
Mevrouw Van Veenendaal-van Meggelen (DS'70): Voor de niet-technische
vakken is men in Brabant en Limburg
aangewezen op confessioneel onderwijs. Dat is een toestand die al vele jaren heeft bestaan en dat betreur ik.
Minister Van Kemenade: Dat is juist.
Die toestand was al zo.
Mevrouw Van Veenendaal-van Meggelen (DS'70): Ik had van de Minister
verwacht dat daarin verandering zou
komen.
Minister Van Kemenade: Ik heb, alles
afwegend, gemeend aan het terecht
gehanteerde element van de levensbeschouwelijke spreiding van lerarenopleidingen in Nederland, ook rekening
houdend met de verdeling van de
scholen naar levensbeschouwelijke
spreiding in het voortgezet onderwijs,
de voorkeur te moeten geven. Daarom
heb ik de twee aanvragen gehonoreerd.
Mevrouw Van Veenendaal-van Meggelen (DS'70): Dat betekent overigens
niet dat de Minister de huidige voornemens als de enige juiste beschouwt?
Als in het overleg dat gevoerd gaat
worden zou blijken dat men het toch
wel anders w i l , moet dat ook mogelijk
zijn.
Minister Van Kemenade: Het is goed
dat de geachte afgevaardigde dat zegt.
Er mag ook geen misverstand over bestaan dat, als de Kamer deze motie
verwerpt, ik in Limburg ga spreken
over een rooms-katholieke dagopleiding voor de leraren tweede en derde
graad te Sittard. Dat mag niet buiten
twijfel staan, want waarover praat ik
dan anders?
De Voorzitter: Op verzoek van het Md
Hermes stel ik voor de stemming over
de motie-Evenhuis c.s. (14 469, nr. 1)
te doen plaatsvinden na afhandeling
van het ontwerp-Ambtenarenreglement Staten-Generaal.

De Voorzitter: Het lid Evenhuis heeft
mij verzocht, in derde termijn het
woord te mogen voeren. Ik stel voor,
hem daartoe in de gelegenheid te stellen.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De Minister heeft terecht
vastgesteld dat wij geen inhoudelijke
discussie hebben gevoerd en dat het
ging o m de procedure en o m de positie van het demissionaire kabinet ten
opzichte van de Kamer waar het gaat
o m politiek-controversiële zaken. Naar
mijn mening ging hij op het eind van
zijn betoog te veel in de richting van
een inhoudelijke discussie, maar die
discussie was niet aan de orde. Hij
heeft daarbij gezegd dat hij het groene
licht zou hebben als de Kamer mijn
motie zou verwerpen. Daar gaat het
niet o m . Het gaat erom dat een demissionair kabinet een beslissing neemt
die tegen de wil van de Kamer ingaat.
Het is dus een procedurele kwestie.
Ongeacht de stemming over de motie
wens ik mij het recht voor te behouden
o m in een later stadium inhoudelijk op
alle aspecten terug te komen.

D
Minister Van Kemenade: Mijnheer de
Voorzitter! Wie ben ik in demissionaire
of missionaire status o m de heer Evenhuis, als hij in deze Kamer terugkomt,
te beletten op welke aspecten dan ook
terug te komen? Voor mij bestaat er
geen probleem; als de Kamer zijn motie aanvaardt en daarmee dus uitspreekt dat het een controversieel
punt is, dan voer ik het niet uit.
De heer Wiegel (VVD): De motie voert
u toch wel uit?
Minister Van Kemenade: Ik voer mijn
beleidsvoornemens niet uit. Door iets
niet te doen, kan je iets anders wel
doen.
De heer Wiegel (VVD): Uw opvolger
kan dan altijd nog bekijken wat hij gaat
doen.
MinisterVan Kemenade: Natuurlijken
ik wens hem daarmee ook veel succes.
Ik denk echter dat dit niet nodig zal
zijn.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Namens de Kamer dank
ik de Regering voor de verstrekte inlichtingen.

Daartoe wordt besloten.
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Aan de orde is de behandeling van het
wetsontwerp Wijziging van de Wet
van 2 mei 1921, Stb. 702, tot wettelijke
bescherming van het diploma voor
ziekenverpleging (13 622).
De algemene beraadslaging wordt geopend.
Het lid Tilanus vervangt het lid Vondeling op de voorzittersstoel.

D
Mevrouw Veder-Smit (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Ik vind het verheugend
dat dit wetsontwerp nog kan worden
behandeld. Het houdt in een modernisering van de terminologie en een inpassing van onder andere de opleiding voor de Z-verpleging in een wettelijk kader, evenals andere opleidingen, door het diploma titelbescherming te geven. Ik wil over dit wetsontwerp slechts enkele korte opmerkingen maken.
Er zijn wat wensen in ruimere zin,
zoals de invulling van 'A', 'B' en 'Z' en
van de beroepsinhoud. In de stukken is
ook gesproken over de invoering van
een tuchtrecht en een registratie. De
bewindsman heeft daarop, geheel in
overeenstemming met onze bedoeling, geantwoord, dat er toch een vervanging van de wet van 1921 moet komen. Ik besef volledig dat ik aan een
demissionaire bewindsman niet moet
vragen wanneer die vervanging kan
worden verwacht, maar ik zou graag
zien dat hij een algemene aanduiding
gaf of dat zal gebeuren in het kader
van de voorstellen van de staatscommissie-De Vreeze en in welk stadium
deze aangelegenheden, waarover wij
al lang praten, zijn.
Wat de erkenning van buitenlandse
diploma's betreft, al dan niet in Europees verband, vermeldt het wetsontwerp de bevoegdheid om diploma's aan te wijzen en bevoegdheden
te geven en dat aan voorwaarden te
verbinden. Een en ander zal wel steunen op uitvoeringsbesluiten, hetzij beschikkingen, hetzij algemene maatregelen van bestuur. Nu is het mij bekend dat er een goed overleg is geweest tussen het departement en de
Inspectie met de organisaties van beroepsbeoefenaren en dat men gezamenlijk concept-richtlijnen daarvoor
heeft ontworpen. Mag worden aangenomen dat ook op grond van die concepten zal worden besloten en dat dit
overleg wellicht wordt geformaliseerd?
In de stukken staat dat het zelfs
de bedoeling is een blijvende vorm
van overleg in het leven te roepen. Zal
dat snel gebeuren of is het misschien
al geheel in de pen?

Tweede Kamer
28 april 1977

D
De heer Drenth (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Dit wetsontwerp regelt de
bescherming van de titel van niet alleen de A- of B-diploma's, maar ook
van een nieuwe opleiding en de Z-opleiding etcetera. Dit wetsontwerp heeft
onze volle instemming; echter enkele
korte opmerkingen.
Wij hebben reeds in het voorlopig
verslag een opmerking gemaakt over
de aanduiding van het beroep verpleger en verpleegster, waarvoor nu de
term verpleegkundige gebruikt wordt.
Wij vonden dit niet zo'n belangrijke
zaak. Wij vonden het wel nodig erop te
wijzen dat het een modeverschijnsel is
o m erg gewichtige namen te bedenken voor beroepen. Dat vinden wij niet
erg nodig. De Staatssecretaris is echter op onze opmerkingen ingegaan. Hij
heeft opgemerkt dat de beroepsbeoefenaren zelf deze aanduiding op prijs
stellen en dat er in bepaalde gevallen
aanleiding zal zijn voor het gebruiken
van nieuwe, gewichtiger termen. Hierbij laten wij het. Als de mensen het zelf
graag willen, is het voor ons niet meer
zo'n halszaak.
De tweede opmerking die wij gemaakt hebben in het voorlopig verslag
en waarop de Staatssecretaris ook is
ingegaan, was dat de Staatssecretaris
van plan is te zijner tijd ook voor de
verpleegkundigen een tuchtrecht in te
stellen. Mijn collega dr. Lamberts
heeft destijds, bij de discussie over het
medisch tuchtrecht, opgemerkt dat wij
dit tuchtrecht kwijt wilden, omdat de
bevolking er onvoldoende vertrouwen
in zou hebben. Wij zijn er voor, dat dit
soort zaken door de gewone rechter
wordt behandeld.
De Staatssecretaris zegt dat hij te zijner tijd zal komen met een voorstel
over het tuchtrecht voor verpleegkundigen en dat dit tuchtrecht dan op zijn
eigen merites moet worden beoordeeld. Het zou niet met het medisch
tuchtrecht kunnen worden vereenzelvigd. Wij kunnen deze opmerking wel
onderschrijven. Echter, als wij ons tegen het medisch tuchtrecht keren, betekent dit dat wij er ook niets voor voelen om mee te werken aan analoge
vormen van tuchtrecht. Dit willen wij
tijdig kenbaar maken. Wij blijven van
mening dat de fouten of klachten die
verpleegkundigen betreffen ook door
de gewone rechter moeten worden behandeld. Het is dan misschien juister het is ook aan de orde geweest bij het
stakingrecht - die rechtspraak op enkele plaatsen te concentreren, zodat er
rechters zijn, die extra deskundig zijn
op dit gebied en die zich tevens door
externe deskundigen kunnen laten

Ziekenverpleging

bijstaan. Dit is weliswaar een herhaling van onze opmerkingen, gedaan in
het voorlopig verslag, want de Staatssecretaris heeft ons met zijn argumentatie niet kunnen overtuigen. Als het
tuchtrecht voor verpleegkundigen te zijner tijd in de Kamer wordt behandeld,
zullen wij daarover verder van gedachten wisselen.
Een andere kwestie is dat de titel van
mensen die een andere opleiding hebben gevolgd (bijvoorbeeld mensen
met een MBO-V-diploma) ook door deze wet wordt beschermd. Echter als
deze mensen hun opleiding hebben
voltooid zijn zij inzetbaar als verpleger,
van wie een diploma-A,-B,-Z of wijkverpleegkundige wordt verlangd. Zij
kunnen daarbij hun praktische stage
gelopen hebben als verpleegkundige
in een algemeen ziekenhuis, waarvoor
uiteindelijk een diploma-A als verpleegkundige wordt verlangd. Aan het
eind van hun opleiding kunnen zij natuurlijk van mening veranderen en in
een psychiatrische inrichting of als
wijkverpleegkundige willen werken.
Ook vanwege dit punt willen wij geen
bezwaar aantekenen tegen deze wet.
Echter als men praktische ervaring
heeft opgedaan - wij willen hiervoor
ook de aandacht van de Staatssecretaris vragen - op een ander terrein dat
men later kiest als werkterrein, hopen
wij dat de besturen van die inrichtingen zo verstandig zijn rekening te nouden met het tekort aan praktische ervaring in vergelijking met andere gediplomeerden in zo'n inrichting, totdat
de praktische ervaring is aangevuld op
dat specifieke terrein.
Wij hebben in het verleden geprobeerd van de Staatssecretaris gedaan
te krijgen dat hij iets doet aan het
vraagstuk dat een groot aantal verpleegkundigen na zeer korte tijd het
beroep verlaat. Dit heeft natuurlijk zijn
effecten op de verpleging. Men moet
daardoor voor een groot deel steunen
op leerling-verpleegkundigen. Men zou
op twee wijzen er iets aan kunnen
doen. Men zou door extra maatregelen
deze verpleegkundigen kunnen trachten terug te halen. Zij kunnen waarschijnlijk mede worden teruggehaald
met een aanvullende opleiding, waardoor deze verpleegkundigen ook eerder de moed zullen hebben na enkele
jaren onderbreking het beroep weer
op te vatten. Men kan hen daarbij tegemoet komen in de kosten van die opleiding.
Ook hebben wij ervoor gepleit o m
een onderzoek in te stellen naar de
vraag waarom zoveel verpleegkundigen, behalve door een huwelijk, het
beroep zo snel verlaten. Wij veronderstellen namelijk dat in ziekenhuizen
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nogal wat schort aan een modern
personeelsbeleid. Er zijn misschien
ook nog andere factoren. Die kunnen
alleen door een goed onderzoek boven
water worden gebracht. Misschien kan
het aan één van de wetenschappelijke
instituten worden opgedragen en niet
aan de ziekenhuizen zelf of één van
hun organen.
Tot mijn grote vreugde heb ik gezien
dat in Den Haag een dergelijke nascholing gestart wordt o m het de mensen,
die reeds het diploma hebben behaald, gemakkelijker te maken het beroep opnieuw op te vatten. De Nationale Ziekenhuisraad heeft tevens een
rondschrijven gericht aan de aangesloten ziekenhuizen o m na te gaan of
ook in andere plaatsen behoefte aan
een dergelijke opleiding bestaat. Deze
poging in Den Haag wordt blijkbaar
gedragen door het Ministerie van Sociale Zaken in samenwerking met het
departement van deze Staatssecretaris. Dit verheugt ons bijzonder. Wij
twijfelen er niet aan dat de behoefte
ook elders in Nederland zal bestaan.
Wij hopen niet dat deze poging betekent dat het onderzoek naar de oorzaken van het snelle verlaten van het beroep door gediplomeerden - dit is een
geweldig verlies van opleidingskosten
- achterwege blijft. Wij hopen dat het
onderzoek juist met kracht wordt
voortgezet.

van dit wetsontwerp ging. Ik zou geen
discussie willen aangaan over de merites van de verschillende opleidingen.
De heer Drenth (PvdA): Daarop kan ik
alleen zeggen dat het mij voor wat het
laatste onderwerp betreft juist leek, nu
de Staatssecretaris het zelf in zijn persbericht heeft genoemd, daarop te reageren. Wat alle overige onderwerpen
betreft merk ik op dat zij bij de voorbereiding in het voorlopig verslag in het
bijzonder door onze fractie aan de orde zijn gesteld en dat erop is gereageerd in de memorie van antwoord.
Ik meen dus dat ik in geen enkel opzicht buiten de orde was. Ik ben het
wel met mevrouw Veder eens, dat er
natuurlijk nog de gelegenheid zal komen daarop te zijner tijd uitvoeriger
over deze onderwerpen van gedachten te wisselen.
De Voorzitter: Als u buiten de orde
was geweest, zou ik u wel tot de orde
hebben geroepen.
De heer Drenth (PvdA): Ik dank u voor
deze bevestiging van mijn zienswijze
op dit punt.

D

Mevrouw Cornelissen (KVP): Mijnheer
de Voorzitter! Ik heb het genoegen het
woord te voeren namens de fracties
van de ARP, de CHU en de KVP. Het telegram en de brief van de KUVV aan
de vaste Commissie voor de Volksgezondheid hebben hun uitwerking niet
De effecten van het feit, dat de vergemist en het is aan het verzoek van
pleegkundige zorg in een inrichting tot
de KUVV en aan de activiteiten van de
vandaag de dag voor zo'n groot deel
voorzitster van deze commissie mede
steunt op leerlingen, zijn bijzonder
te danken dat wij dit wetsontwerp vanslecht. Als leden van de vaste Comdaag kunnen behandelen, uiteraard
missie voor de Volksgezondheid krijmet instemming van het Presidium.
gen wij regelmatig vanuit het land feiten voorgelegd over hoe slecht dit
Het voorliggende wetsontwerp werd
systeem wel werkt.
door de Katholieke Unie van VerpleegTot slot: de Staatssecretaris heeft een kundigen en Verzorgenden in het door
hen gegeven commentaar, genoemd
persbericht uit laten gaan waarin staat
dat het de bedoeling is de MBO-V-oplei- een zogenaamde 'brugwet', een
spoedwetje dat dient o m spoedheidsding te plaatsen onder de Wet op het
halve een wettelijke basis te bieden
voortgezet onderwijs. Onze wens is dat
aan de afgestudeerden van de HBO-Vdit nu ook eens wordt gerealiseerd. Zoen MBO-V-opleidingen o m de titel van
als onze fractie ook herhaaldelijk naar
verpleegkundige te voeren, terwijl
voren heeft gebracht, is het voor ons
daarnaast in dit wetsontwerp de wetduidelijk dat de inservice-opleidingen
telijke basis wordt gelegd voor die vergeleidelijk aan zullen moeten worden
pleegkundigen die het diploma Z hebvervangen. De Staatssecretaris heeft er
ben behaald.
bij gelegenheid al op gewezen dat het
onder andere een kwestie is van geld,
Alhoewel w i j er begrip voor hebben
van scholen en van opleiders. Akkoord,
dat de wettelijke basis voor de vermaar dit proces moet met kracht worschillende diploma's, die reeds beden voortgezet, want uiteindelijk wenhaald waren, grote haast had, betreusen wij ziekenhuizen te hebben waar
ren wij het zeer dat tot op heden het
uitsluitend gediplomeerden de taak van wetsontwerp tot wijziging van de wet
de verpleegkundige zorg uitoefenen.
van 2 mei 1921, waarin het tuchtrecht
voor de verpleegkundigen alsmede de
Mevrouw Veder-Smit (VVD): Het was
registratie van de verpleegkundigen
een interessant betoog, dat naar mijn
werd geregeld in een zogenaamde
gevoel echter wel iets buiten het kader
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constitutieve registratie, ons tot op heden niet heeft bereikt. Wij zijn er over
teleurgesteld, zeker ook omdat wij weten dat in de kringen van verpleegkundigen hiernaar wordt uitgezien. Het
heeft ons verwonderd dat bijna twee
jaar na indiening van dit wetsontwerp,
waarin op blz. 15 van de memorie van
toelichting wordt geschreven dat het
departement bezig is met de voorbereiding van de algehele wijziging van
de wet van 1921, in de memorie van
antwoord van nu wordt vermeld dat
het wetsontwerp nog enige tijd op zich
zal laten wachten.
Tijdens de openbare commissievergadering van 23 februari 1976 bij de
beraadslaging over de wetgeving op
de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg heb ik te zamen
met mevrouw Veder-Smit en de heer
Weijers een motie ingediend o m zo
spoedig mogelijk te komen met een
ontwerp van wet regelende het tuchtrecht van de verpleegkundige c.q. w i j ziging van de wet van 2 mei 1921. Helaas is deze motie niet in deze Kamer
aan de orde geweest en heeft de Kamer als zodanig hierover geen uitspraak kunnen doen. Op blz. 633 van
het verslag van deze openbare commissievergadering is te lezen, dat ik de
Staatssecretaris bereid is de indiening
informatie heb verstrekt over de bronnen van mijn informatie met betrekking tot de voortgang van het in te dienen wetsontwerp.
Mogelijk is de Staatssecretaris nu in
staat mij nadere mededelingen te
doen over de huidige stand van zaken.
Alhoewel het enige genoegdoening
geeft te lezen in de memorie van antwoord op dit wetsontwerp, dat de
Staatssecretaris bereid is de indiening
van een wetsontwerp tot regeling van
het tuchtrecht en de registratie te bespoedigen, zou ik graag vernemen wat
dit in concreto inhoudt, te meer daar ik
uit kringen van de verpleegkundigen
verneem dat uit het ambtelijk overleg
naar voren komt dat het departement
hiervoor nog geruime tijd nodig zal
hebben, gesteld dat er een dergelijk
wetsontwerp zal komen. Graag wil ik
hier nog eens releveren, dat in 1967 de
opdracht aan de staatscommissie-De
Vreeze werd verstrekt en dat deze in
1973 unaniem adviseerde tot een tucht
recht van verpleegkundigen, terwijl
de Centrale Raad voor de Volksgezondheid in zijn spoedadvies van 21
augustus 1975 dat hij over dit voorliggende wetsontwerp uitbracht, adviseerde op korte termijn te komen met
een wetsontwerp regelende het tuchtrecht en de registratie van verpleegkundigen.
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In de memorie van antwoord op blz.
2 deelt de Staatssecretaris mee, dat ingeval een verpleegkundige gedurende
lange tijd de uitoefening van het beroep heeft onderbroken en dit weer
wenst te hervatten, er eventueel in het
in te dienen wetsontwerp bepaalde
voorwaarden aan deze hervatting van
werkzaamheden kunnen worden
gesteld. Maar dagelijks zien wij nu al,
dat zich de situatie voordoet, dat
verpleegkundigen na lange onderbreking het werk weer hervatten. Ook om
deze reden is er spoed gewenst met de
indiening van het wetsontwerp tot herziening van de wet van 2 mei 1921.
In de memorie van antwoord op blz.
3 beantwoordt de Staatssecretaris onze vraag, waarom de Minister van Onderwijs dit wetsontwerp niet mede
heeft ondertekend. Het antwoord is
niet alleen erg summier, maar geeft er
bovendien blijk van, uit te gaan van
een onjuiste vooronderstelling. Dit
wetsontwerp regelt weliswaar de bescherming van de titel, maar daaraan
gaat wel iets vooraf, te weten een opleiding die juist de waarborgen moet
geven dat men een beschermde titel
mag gaan voeren. Iets blijkt ook uit het
slot van die alinea: 'Uiteraard stemt
genoemde Minister geheel in met het
wetsvoorstel.'. Maar de vraag blijft:
hoe weten wij dat en welke waarborgen zijn er in dat opzicht?
Als ik spreek over de opleidingen
voor verpleegkundigen rijst de vraag,
wanneer de opleidingen MBO-V onder
het Ministerie van Onderwijs zullen
vallen. Er doen geruchten de ronde dat
dit nog dit jaar, 1977, gebeurt. En in
hoeverre is er overleg over de verschillende leerplannen van HBO-V en
MBO-V? Ik ben ook benieuwd naar de
inpassing van de op verschillende wijze gediplomeerde verpleegkundigen
in het werk.
In oktober 1976 bracht de Centrale
Raad voor de Volksgezondheid een gedegen advies uit inzake herziening van
de opleiding tot het diploma A ziekenverpleging. Hierin wordt gepleit voor
één jaar beroepsgerichte opleiding en
twee jaar functiegerichte opleiding.
Naar onze voorlopige mening is dit
een zeer aantrekkelijke gedachte. Wij
willen er evenwel voor pleiten, dat een
werkgroep waarin zowel verpleegkundigen als beide departementen participeren, het hele vraagstuk van de opleiding, de harmonisatie daarvan, de inschakeling en inschaling in de diverse functies en werksoorten bestudeert
en tot een gedegen advies komt, waaraan een duidelijke visie ten grondslag
ligt. In de kringen van verpleegkundN
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gen heeft een werkgroep op eigen
initiatief een rapport uitgebracht aan
de Centrale Raad voor de Volksgezondheid, waarbij de wens is uitgesproken om te komen tot de oprichting
van een wetenschappelijk instituut op
het terrein van de verpleegkunde,
waarbij dan tevens gedacht wordt aan
een leerstoel of een buitengewone
leerstoel verpleegkunde. Ik heb hiervoor al meerdere malen gepleit en wil
het ook nu opnieuw onder de aandacht brengen van de Staatssecretaris,
met de verwachting dat hij zijn collega
van Onderwijs hiervan deelgenoot
maakt.
Ik heb nog een enkele opmerking
over de wederzijdse erkenning van de
buitenlandse diploma's.
Uit de memorie van antwoord hebben wij begrepen, dat aan de raad van
de EG een aantal richtlijnen wordt
voorgelegd. Wij vertrouwen erop, dat
van Nederlandse zijde op een spoedige behandeling zal worden aangedrongen. Kan de Staatssecretaris weilicht reeds nu nadere mededelingen
hierover verstrekken?
Artikel 5 van het wetsontwerp geeft
aan de Staatssecretaris bevoegdheden
o m bepaalde buitenlandse diploma's
te erkennen. Het verheugd ons, dat
hij hierover overleg wil voeren met de
beroepsorganisaties en dat hij aan dit
overleg zelfs een blijvend karakter wil
geven.
Waarom - zo hebben wij ons afgevraagd - heeft de Staatssecretaris niet
het advies gevolgd van de ministeriële, interdisciplinaire werkgroep Z-opleiding, neergelegd in het interimrapport van juli 1974, om als voorwaarde
te stellen, dat de betrokken categorie
eerst een bijscholing moet hebben gevolgd? Ik vraag dit te meer, daar dit advies bedoeld was voor de groep van
gediplomeerden 1961-1969. Wij vernemen gaarne een nadere verklaring
van de motivering om dit advies niet te
volgen.
Ten slotte kunnen wij er wèl mee instemmen, dat de verplichting tot het
dragen van onderscheidingstekens
door verpleegkundigen en leerlingverpleegkundigen niet meer zal gelden, maar wij betreuren het, dat aan
de patiënt niet meer die duidelijkheid
zal worden verschaft, waarop hij of zij
naar onze mening recht heeft.

D
Staatssecretaris Hendriks: Mijnheer
de Voorzitter! Ik wil beginnen met het
uitspreken van mijn dank voor het feit,
dat de Kamer vandaag, op de laatste
vergaderdag vóór het verkiezingsreces, nog ruimte heeft gevonden voor
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de behandeling van het onderhavige
wetsontwerp. Ik meen dat deze dag
hierdoor - zoals mevrouw Veder het
formuleerde - een historische dag zou
kunnen worden voor de groep van verpleegkundigen. Voor de historie is het
wellicht interessant, dat wij spreken
over wijziging van een wet die uit 1921
dateert. Ik wijs erop, dat na 1925 deze
wet niet meer is gewijzigd. Ik wil hiermee aangeven, dat vóór de strekking
van deze wetgeving pleit, dat er meer
dan vijftig jaren zijn verlopen sedert de
vorige wetswijziging. Ook om deze reden is het vandaag een gedenkwaardigedag.
Mijnheer de Voorzitter! De kern van
het wetsontwerp bestaat uit drie vernieuwingen op het terrein van de opleidingen, naast de opleiding in het
ziekenhuis, de zogeheten in-service
opleiding. Wij krijgen nu te maken met
twee nieuwe schooltypen, namelijk de
MBOV en de HBOV. Daarnaast
wordt vandaag - als de Kamer het
voorstel aanvaardt - het diploma-Z
geautoriseerd, een opleiding die reeds
lang bestaat, maar die nu, naar ik
hoop, formele erkenning zal verkrijgen.
Mijnheer de Voorzitter! Gesproken
is over het aandeel van O&W in deze
zaak. Ik zou hierover willen opmerken,
dat de opleidingen in schoolverband
onder auspiciën van het Departement van
O & W worden gegeven - dit is de Kamer bekend - , zij het, dat de overdracht van de subsidiëring van de
MBOV van Volksgezondheid naar
O & W nog niet is voltooid. Ik heb echter
reden om aan te nemen, dat de ministerraad zich op zeer korte termijn
hierover zal buigen en hieromtrent een
beslissing zal nemen.
Mevrouw Cornelissen (KVP): De
Staatssecretaris is nogal vaag in zijn
mededelingen. Ik zou hem willen vragen, of dit inhoudt dat de MBOV met
ingang van 1 januari 1978 onder O&W
zal vallen.
Staatssecretaris Hendriks: Alhoewel ik
daarmee vooruitloop op een beslissing die formeel nog genomen moet
worden, zodat ik enige reserve in acht
moet nemen, mag ik aannemen dat
deze zaak inderdaad met ingang van 1
januari a.s. haar beslag kan krijgen.
Mijnheer de Voorzitter! Een ander
element van het voorliggende wetsontwerp is de kwestie van de titulatuur. De titel van verpleegkundige
wordt ingevoerd. De geachte afgevaardigde de heer Drenth heeft daaromtrent een opmerking gemaakt. Ook
ik behoor niet tot de categorie die gewend of zelfs bereid is met elke mode-
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gril in dezen mee te gaan. Ik noem als
voorbeeld de bijna beschermd geworden titel van 'interieurverzorgster'.
Maar ik heb geproefd, dat juist in de
kring van de beroepsbeoefenaren zo
bijzonder wordt gehecht aan de voorgestelde titulatuur. Dan vraag ik mij af:
wie ben ik, dat ik daaraan zou willen
tornen. Bovendien zijn in het recente
verleden, zoals ook uit de schriftelijke
voorbereiding van dit wetsontwerp is
gebleken, meer voorbeelden aan te
duiden. Ik wijs erop dat de vroegere t i tel van 'vroedvrouw' is vervangen
door die van 'verloskundige'. Dat is
ook een reden dat ik mij tegen het streven o m de titel van 'verpleegkundige'
in te voeren bepaald niet zal verzetten.
Mevrouw Van Veenendaal-van Meggelen (DS'70): Nu nog een aanspreektitel.
Staatssecretaris Hendriks: Akkoord. Ik
kom daarop nog een keer terug.
Door mevrouw Cornelissen is, vrij
vertaald, gevraagd waarom het allemaal zo lang duurt en wanneer er iets
terechtkomt van het tuchtrecht. Als het
indienen en daarom ook de afhandeling van het voorliggende wetsontwerp wat lang heeft geduurd, dan
voer ik daarvoor aan dat dezerzijds
aanvankelijk is getracht ineens te komen met een gewijzigd wetsontwerp,
bevattende ook de elementen voor het
tuchtrecht, de registratie en een aantal
andere zaken die hier zijn genoemd.
Gaande deze weg heb ik echter moeten constateren dat met name bij het
formuleren van een regeling voor het
tuchtrecht zich een aantal problemen
voordeed van praktische en juridische aard. Overleg daaromtrent is in
ieder geval noodzakelijk, bijvoorbeeld
met mijn ambtgenoot van Justitie. Dat
- niet daarom - werkt uiteraard enige
vertraging in de hand. Ik hoop, dat de
Kamer er begrip voor zal hebben dat ik
in deze demissionaire periode nauwelijks de neiging heb mij te binden aan
bepaalde termijnen, laat staan dat ik
een eventuele opvolger aan termijnen
zou kunnen binden. Nochtans kan men
verwachten, als de procedure normaal
haar voortgang vindt, dat men omtrent de zojuist genoemde onderwerpen in de periode 1977/1978, dus in de
komende winter, voorstellen tegemoet
kan zien. Ik herhaal, dat ik enige reserve in acht moet nemen, gelet ook op
de politieke situatie waarin ik - en
trouwens ook de Kamer - op dit ogenblik verkeer.
Mevrouw Cornelissen (KVP): Mijnheer
de Voorzitter! Ik releveer wat wij tijdens de openbare commissievergade-
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ring hebben gezegd, namelijk dat professor Rang heeft geschreven dat het
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne reeds lange tijd een wetsontwerp klaar had. Dat wetsontwerp is
naar het Ministerie van Justitie gestuurd en het is van daaruit weer teruggestuurd. Dat is op 23 februari 1976
gebeurd. Wij zijn nu een jaar verder en
de Staatssecretaris komt met bijna
hetzelfde verhaal.
Staatssecretaris Hendriks: Neen, mijnheer de Voorzitter, het verhaal is nu
volstrekt anders getint. Ik meen nu
toch van mening te moeten verschillen
met de geachte afgevaardigde. Ik
meen mij niet eerder aan een termijn
te hebben gebonden zoals ik nu aanduid. Een eventuele ambtsopvolger
kan ik evenwel niet binden.
Ik wil een kanttekening plaatsen bij
hetgeen de heer Drenth heeft gezegd,
zonder overigens in een discussie te
willen belanden pro of contra tuchtrecht. Hij verklaart zich tegen tuchtrecht. Ik herinner mij zeer wel de discussie die wij daarover hebben gevoerd bij de behandeling van het rapport van de staatsscommissie-De
Vreeze. Zoals ik toen heb gezegd frustreert het tuchtrecht in genen dele
eventueel optreden van de strafrechter. Het betekent slechts een toevoeging, zo men wil verfijning van de
rechtspraak in dezen.
Mevrouw Veder appelleert aan het
rapport van de staatscommissie-De
Vreeze en vraagt wanneer wetsvoorstellen kunnen worden tegemoetgezien. Zij herinnert zich dat wij hier bij
de behandeling van dat rapport hebben afgesproken dat de voorbereiding
van wetsontwerpen met betrekking tot
dat rapport ter hand zou worden genomen en dat het eventueel in delen zou
geschieden. Het lijkt mij mogelijk dat
tegen het einde van het jaar de eerste
concrete voorstellen naar andere departementen worden gestuurd. Degene die volgend jaar bewindsman zal
zijn - een eventuele opvolger kan ik
echter ook wat dit betreft niet binden kan dan wellicht met de Kamer van gedachten wisselen.
Mevrouw Veder spreekt over tewerkstelling in Nederland op basis van
buitenlandse diploma's. In dezen vindt
permanent overleg met de beroepsorganisaties plaats. Waar nodig zal het
overleg verder worden geformaliseerd.
Tegen mevrouw Cornelissen zeg ik
dat wij op het punt staan de EEG-richtlijnen te tekenen. Nog een lid-staat beraadt zich daarover op dit moment.
Aan het adres van mevrouw Veder
merk ik op, dat zeer binnenkort een
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commissie zal worden geïnstalleerd,
waarin onder andere de beroepsgroeperingen, de Nationale Ziekenhuisraad
en de SBO participeren, voor het ontwerpen van richtlijnen met betrekking
tot de materie die door haar is aangesneden.
Mevrouw Veder-Smit (VVD): Ik meen
dat concepten in vergevorderde staat
van voorbereiding zijn. Ik heb de hoop
uitgesproken, dat daarvan niet zal worden afgeweken.
Staatssecretaris Hendriks: Die concepten moeten nog een formele status
krijgen. Bovendien dient er een follow-up te komen. De commissie die
onderweg is heeft tot taak regelmatig
bij te sturen. Op dat punt kan ik mevrouw Veder geheel gerust stellen.
Ik denk dat de heer Drenth een overschot aan gelijk heeft als hij zegt dat de
opgeleiden in het kader van de MBOV
vrijwel overal inzetbaar zijn maar dat
zich bij een gerichte opleiding problemen kunnen voordoen indien zij in een
andersoortige inrichting of werkkring
dan aanvankelijk de bedoeling was terechtkomen.
De heer Drenth vroeg zich af of het
niet verstandig zou zijn indien
besturen of directies van inrichtingen
daaraan een bepaalde stagetijd of
overbruggingsperiode zouden verbinden. Ik zeg hem toe dat ik deze kwestie
zo nodig nog zal opnemen met de Nationale Ziekenhuisraad en met het
Kruiswerk. Het lijkt mij een alleszins
verstandige zaak.
De heer Drenth en mevrouw Cornelissen hebben gesproken over de inzetbaarbaarheid van verpleegkundigen en over een eventueel aanvullende opleiding. Een dergelijke aanvullende opleiding moet, naar mijn mening,
bij de komende wetswijziging geformaliseerd worden. In de discussie
komt nog wel eens de vraag op of een
verpleegkundige, die gedurende een
bepaalde periode uit haar beroep is
getreden, daarmee ook de bevoegdheid van verpleegkundige zou dienen
te verliezen. Dat kan naar mijn gevoelen niet. Dat is ook strijdig met wat in
het rapport van de staatscommissieDe Vreeze wordt gesteld.
Ik pleit ervoor de beroepsbevoegdheid te handhaven. Wij plegen echter
overleg, ook met de groeperingen van
beroepsbeoefenaren, om tot een afgeronde regeling te komen voor een verplichting tot bijscholing, indien nodig.
Met de heer Drenth ben ik uiteraard
verheugd over het initiatief dat hiervoor in Den Haag al is genomen.
Met de heer Drenth ben ik van mening dat het wenselijk zou zijn een on-
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derzoek in te stellen naar de oorzaak
van het feit dat zovelen dit beroep al
weer vrij snel verlaten. De urgentie
van een dergelijk onderzoek is groot,
omdat de investeringen in die opleidingen bijzonder omvangrijk zijn. Hierbij is ook de kwestie van het 'rendement' van de investering aan de orde.
Mevrouw Cornelissen kan ervan verzekerd zijn dat, ondanks wellicht anders luidende geruchten, de arbeid
aan het wetsontwerp tot wijziging van
het tuchtrecht gestaag voortgang
vindt.
Mevrouw Cornelissen is benieuwd
naar de inpassing van de op verschillende wijze gediplomeerde verpleegkundigen in het werk. Dit is een brandende zaak. Dit blijkt ook uit het door
haar gememoreerde rapport van de
Centrale Raad voor de Volksgezondheid, waarin het ging om het diploma
A-ziekenverpleging. Over het gehele
pakket is nu opnieuw advies gevraagd
aan de Centrale Raad. Die adviesaanvrage ligt al enige tijd bij die Raad. Ik
heb in de afgelopen uren, vooruitlopend op deze discussie, naar de voortgang geïnformeerd en vernomen dat
het vermoedelijk niet al te lang zou duren voor de Centrale Raad ook hieronv
trent met een bepaalde opvatting zal
komen.
Ik heb de Raad eveneens gevraagd
of hij mij wil adviseren over de eventuele oprichting van een wetenschappelijk instituut, zoals mevrouw Cornelissen bedoelde.
Mevrouw Cornelissen heeft mij tot
slot gevraagd waarom ik niet het advies gevolgd heb van de ministeriële
interdisciplinaire werkgroep Z-opleiding van 1974. Wij meenden dat dat
rapport iets te perfectionistisch was.
Daarnaast wijs ik erop dat de betrokken commissie in een later stadium
zelf op de inhoud van dit rapport is teruggekomen, om de reden die ik zojuist noemde. Achteraf heb ik dan ook
van die commissie het gelijk aan mijn
kant gekregen.
Ik hoop dat u, mijnheer de Voorzitter, mij toestaat nu het toeval mij op
deze laatste dag in dit huis heeft gebr-acht, nadat ik reeds eerder gelegenheid heb gehad in een beperktere
kring, een extra saluut te brengen aan
de heer Lamberts en aan u. Wij weten
allen zeker dat u beiden na de verkiezingen niet in dit hoge huis zult terugkeren.
Ik wil u en dokter Lamberts hartelijk
dankzeggen voor de uiterst prettige
wijze waarop u beiden in de afgelopen
jaren met mij hebt willen communiceren. Ik zeg dit ook, omdat ik af en toe
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geen gemakkelijk bewindsman was
noch voor de Kamer noch voor mij
zelf. Hartelijk dank! Ik wens u beiden
gaarne alle goeds toe.
De Voorzitter: De Staatssecretaris is
met de laatste woorden wel enigszins
buiten de orde van het wetsontwerp
gegaan. Ik heb hem dat echter graag
toegestaan. Dit geeft mij de gelegenheid o m hem - en ik neem aan dat ik
dat ook mag doen namens collega
Lamberts - hartelijk te danken voor
zijn woorden en om hem te zeggen dat
de gevoelens die hij heeft wederkerig
zijn.
De algemene beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsontwerp wordt, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stenv
ming aangenomen.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van de ontwerpen van
(rijks)wet:
Goedkeuring van het op 29 decenv
ber 1972 te Londen tot stand gekomen
Verdrag ter voorkoming van de verontreiniging van de zee door het storten van afval en vuil, met Bijlagen
(Trb. 1973,172) (13 886 R 1027);
Goedkeuring van het op 4 juni 1974
te Parijs tot stand gekomen Verdrag
ter voorkoming van verontreiniging
van de zee vanaf het land, met Bijlagen (Trb. 1975,29) (13 931).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
Staatssecretaris Brinkhorst: Mijnheer
de Voorzitter! Ik zal het woord voeren,
mede namens de Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, en
vooral ingaan op de algemene problematiek van beide verdragen. Collega
Westerterp zal meer in het bijzonder
de specifieke problemen op waterstaatstechnisch gebied behandelen
alsmede de concrete situatie rond de
oliespuiter.
Mijnheer de Voorzitter! De Regering
is de Kamer erkentelijk voor de brede
steun voor beide wetsontwerpen en
voor de aan het adres van de Regering
uitgesproken waardering voor haar
aandeel in de totstandkoming van deze verdragen.
Vanochtend zat een heel peloton bewindslieden achter de tafel. Hier staat
de coördinerend bewindsman voor internationale milieuvraagstukken. Ik
kan verzekeren dat, zoals dat in de af-
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gelopen jaren bij een groot aantal verdragen het geval is geweest, de werkzaamheden in de beste harmonie en
samenwerking tussen de onderscheiden ministeries zijn verricht. Ik hoop
dit tot uitdrukking te brengen in onze
benaderingswijze van de vragen vanuit de Kamer.
Mevrouw Epema en de heren Van
Kuijen en Imkamp hebben gesproken
over het belang dat er niet alleen maar
een op de mens gerichte benadering van de milieuproblematiek is maar
dat er ook aandacht wordt gegeven aan
de wens tot totale bescherming van het
ecosysteem. Deze woorden hebben de
instemming van de Regering want ook
bij het verdrag van Parijs is onze inbreng zeer nadrukkelijk vanuit deze algemene visie gegeven, waarin het gaat
o m een totaal ecosysteem en niet
slechts o m specifieke aspecten van verontreiniging.
Een aantal geachte afgevaardigden
heeft gesproken over de betrekkelijk
lange tijdsduur die is verlopen tussen
het tot stand komen van de verdragen
en de behandeling ervan thans in de
Kamer. Hierbij is geen sprake van een
structureel probleem met betrekking
tot een tekort aan ambtenaren op dit
gebied. Enige tijd geleden was wel
sprake van prioriteitenstelling wat andere verdragen betreft. Ik denk aan het
verdrag van Oslo, dat wij een paar jaar
geleden hebben behandeld en aan het
Rijnverdrag. De prioriteiten die hierbij
zijn gesteld, hadden brede instemming vanuit de Kamer. Ik wil niet de indruk wekken, dat door gebrek aan
mankracht vertragingen zijn opgetreden.
De heer Van Kuijen heeft in het algemeen gevraagd, hoe het beheer van
de Noordzee is geregeld, vergeleken
met het aparte statuut voor de Middellandse Zee of de speciale regelingen
voor de Oostzee, die in een gehele regio de verschillende aspecten van de
milieuverontreiniging en de vervuiling
aanpakken. Hij wekte de indruk dat
met betrekking tot de Noordzee op dit
punt een achterstand bestaat. Dit is bepaald niet het geval. Met betrekking tot
de vervuiling van de Noordzee is vanuit een andere invalshoek gewerkt. Er
is meer per sector gewerkt. Er is meer
aan specifieke problemen gewerkt. De
behandeling en de bestrijding van de
verontreiniging van de Noordzee zijn zeker niet achtergebleven bij die van de
twee genoemde gebieden.
Het is wellicht wenselijk - ik kan de
heer Van Kuijen daarin volgen - de
draden van de verdragen van Oslo, Parijs en Bonn meer naar elkaar toe te
trekken o m ervoor te zorgen, dat nog
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meer samenhang ontstaat in de behandeling van deze drie verdragen.
Een aanzet hiertoe is gegeven in het
voorstel, dat Nederland kort geleden
heeft gedaan o m de secretariaten van
het verdrag van Oslo en van het verdrag van Parijs samen te voegen om
een gecoördineerde behandeling mogelijk te maken. In het gebeuren rondo m de oliespuiter op Ekofisk zien w i j
zeker aanleiding o m de aandacht van
de verdragspartners, bijvoorbeeld in
het verdrag van Bonn, intensiever te
richten op het verscherpen en versterken van de coördinatie.
Er is geen aanleiding tot de conclusie, dat de verdragen die op de Noordzee van toepassing zijn achterblijven
bij het statuut voor de Middellandse
Zee of voor de Oostzee. Er is misschien wel aanleiding tot de gedachte,
de verschillende verdragen te combineren zonder dat de inhoud van de
verdragen wordt aangetast. Ik geloof
niet, dat dit de bedoeling van de heer
Van Kuijen is.
De heren Van Rossum en Van Houwelingen hebben het vraagstuk van de
aansprakelijkheid bij exploratie en exploitatie van olie en gassen aan de orde gesteld. Hierbij zijn van belang het
verdrag van 1969 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid voor schade
door verontreiniging door olie en in
aansluiting daarop het verdrag van december 1971 betreffende de instelling
van een internationaal fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie.
Het zal opvallen, dat deze beide verdragen niet specifiek betrekking hebben op de schade door verontreiniging
door uit olietankers of olieplatforms
afkomstige olie. Het laatste verdrag is
trouwens nog niet in werking getreden. In het op 4 mei aanstaande te
Londen ter ondertekening openstaande verdrag over de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie ten gevolge van exploratie en exploitatie van delfstoffen
in de zeebodem, is de aansprakelijkheid op praktisch identieke wijze geregeld. Dat stelsel komt globaal op het
volgende neer. Het gaat ervan uit, dat
de exploitant, die als zodanig door de
verantwoordelijke Staat of door degene, onder wiens leiding de activiteiten
plaatsvinden, wordt aangewezen, zonder dat zijn schuld behoeft te worden
bewezen - dat is de zogenaamde
objectieve of risico-aansprakelijkheid aansprakelijk is voor vervuiling door
olie- en aardgascondensaten. In beginsel mag de exploitant daarbij de aansprakelijkheid beperken, waarbij op dit
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ogenblik een limiet wordt aangehouden van 85 miljoen gulden. Deze limiet
wordt automatisch na vijf jaar aangepast.

ten, die moet worden geregeld, als aan
het milieu van een andere Staat door
het storten van afval schade zou ontstaan. De Staten verbinden zich o m
voor deze materie dan een regeling te
De heer Imkamp (D'66): Is er al ooit
ontwerpen. Met dit werk is nog geen
een geding geweest, op grond waarbegin gemaakt. In artikel 12 worden
van een schade-uitkering is toegeeen aantal bronnen van de verontreinikend? De grote moeilijkheid bij dit
ging van de zee genoemd, die niet
soort gedingen is, dat oorzaak en gedoor het verdrag worden geregeld,
volg nauwelijks vast te stellen zijn. De
maar voor de regeling waarvan de paraard van de schade - aan vissen, votijen zich verbinden deze te bevordegels, de lucht of de kust - is volgens
ren in de bevoegde gespecialiseerde
kwantitatieve normen nauwelijks vast
organisaties. Bij die gespecialiseerde
te stellen. Is er ooit iets gebeurd, op
organisaties moet met name worden
grond waarvan deze regeling in wergedacht aan de IMCO, de lntergovernking is getreden?
mental Maritime Consultative Organisation, waarin de preventieven worStaatssecretaris Brinkhorst: Ik kan de
den besproken o m te voorkomen, dat
geachte afgevaardigde de heer lmbij transport over zee gevaarlijke stofkamp zeggen, dat het verdrag dat in
fen in het marinemilieu terechtkomen.
mei aanstaande ter ondertekening
Bij de Westeuropese organisaties
openstaat, natuurlijk nog geen aanleimoet gedacht worden aan de convending heeft kunnen geven tot enige
ties van Parijs, waarin de lozing vanaf
concrete claims. Van de andere verbooreilanden wordt geregeld en aan
dragen is er één van toepassing, het
de conventie van Bonn, die onder
andere is nog niet in werking getremeer handelt over de samenwerking
den. Ik ben het zonder meer met hem
eens, als hij zegt, dat het vaststellen van van de Staten rondde Noordzee bij
rampen ten aanzien van olieverontreide oorzaak- de causaliteit" in bepaalniging.
de gevallen heel moeilijk is. De heer
Imkamp heeft zojuist zelf gezegd, dat
Men moet in het kader van de coneen ongeluk soms bij nacht en ontij ventie van Bonn die ik zojuist noemde
in de meest letterlijke zin - gebeurt.
dan ook de noodzakelijke samenwerDat is een probleem. Ik geloof, dat
king zien in gevallen, zoals opgetreden
men aan die problematiek, met welk
met het booreiland 'Bravo'. Ook wansysteem, waarin aansprakelijkheid
neer zich in Nederland onverhoopt een
wordt geregeld, men ook werkt, niet
dergelijke situatie zou voordoen, moekan ontkomen.
ten de maatregelen, die Nederland
De heer Van Rossum heeft gedan zou treffen, worden gezien in dat
vraagd, waarom Wit-Rusland en de
kader. De Noorse regering heeft een
Oekraïne tevens ondertekenaren zijn.
contactgroep opgericht; met ons beDeze beide landen zijn destijds lid gestaat uiteraard nauw overleg.
worden van de Verenigde Naties. Het
De heer Van Rossum heeft nog geverdrag van Londen is een mondiaal
sproken over de kwestie van de ververdrag; daarom zijn deze landen ook
deelsleutel van de organisaties. Daarbij deze conventie partij. Hij heeft vervoor is de IMCO wederom het uitgangs
der gevraagd, hoe de verhouding was
punt. Voor zover niet-lidstaten van de
tot de verdragen, die in het kader van
IMCO bij de conventie van Londen zijn
de zeerechtconferentie worden voorbetrokken, wordt een analoge sleutel
bereid. Die ontwerp-verdragen voorgevonden.
zien zelf niet in een speciale regeling
De heer Van Rossum heeft zich ervoor de verontreiniging van de zee,
over verbaasd dat bij de besluitvormaar verwijzen naar specifieke verdraming wordt gesproken van 'aanwezige
gen, zoals de verdragen waar wij nu
landen'. Hij meent dat de formulering
over spreken, die hetzij in regionaal
zou moeten luiden: 'de landen, lid van
hetzij in mondiaal verband de verontde conventie'. Het gaat hierbij o m een
reiniging regelen.
mondiale conventie, zoals in het kader
De heer Van Rossum heeft vervolvan de Verenigde Naties gebruikelijk
gens gewezen op het verschil in foris; in dat mondiale kader is het niet onmulering van artikel 10 en artikel 12
gewoon, te spreken over 'aanwezige
van het verdrag van Londen. In artikel
landen'. Bij regionale conventies gaat
10 wordt alleen het storten van afvalhet altijd om de 'betrokken landen'. Dit
of andere stoffen genoemd. In artikel
onderscheid wordt gehanteerd omdat
12 worden een aantal andere wijzen,
de hele conventie zou zijn geblokkeerd
waarop de zee kan worden verontreiwanneer een groot aantal landen niet
nigd, opgesomd. Artikel 10 handelt alzou komen opdagen bij een bepaalde
leen over de aansprakelijkheid van Stabehandeling. Anders zouden helemaal
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De heer Van Rossum (SGP): De grens
tussen de twee verdragen?

Staatssecretaris Brinkhorst: Deze is inderdaad betrekkelijk vaag gehouden.
Zoals ik al zei, maakt dit echter niet zo
veel uit omdat de betrokken landen in
beide kaders partij zijn en zij dus hetzij
op grond van de Oostzeeconventie,
hetzij op grond van de Noordzee-conventie van het verdrag van Parijs
noodzakelijke maatregelen moeten nemen. Er is dus eigenlijk eerder sprake
van een overlapping dan dat terreinen
braak blijven liggen.
Ik kom nu aan de kwestie van de
unanimiteit en de driekwart meerderheid. Ik ben het met de heer Van Rossum eens dat, wanneer een driekwart
meerderheid vereist is, er maar twee
lid-staten behoeven te zijn die tegen
zijn. Het is met de supranationatiteit
net als met een huwelijk: er zijn er
twee nodig om het met elkaar eens te
zijn. In dit geval zijn er negen nodig.
Dat is helaas de praktijk van de internationale samenwerking van nu. In het
algemeen wordt gestreefd naar zoveel
mogelijk eenstemmigheid, juist om te
voorkomen dat een aantal belangrijke
lidstaten zich buiten de regeling zouden houden.
Ik noem in het kort de relatie met de
rivierverdragen. De heer Van Rossum
stelde dat de verdragen voor Rijn,
Maas en Schelde het bestaande fundament niet zo erg sterk maken. Ik denk
daar toch iets anders over. Juist omdat
het hier gaat om verontreiniging van
de zee vanaf het land, is het bepaald
van veel belang dat dit verdrag naast
de andere verdragen bestaat. In dit geval is het niet zo ernstig dat Zwitserland niet aan het verdrag van Parijs
meedoet, omdat het wel partij is bij
met name de Rijnconferentie.
De heer Van Rossum heeft verder
nog gevraagd hoe het zit in het geval
van ongelukken die op schepen op rivieren gebeuren. Hij vroeg zich af wat,
als de verdragen in werking waren getreden, de consequenties daarvan waren. De conventie van Parijs geldt niet
voor platforms wanneer er sprake is
van rampen. Daarvoor is de Bonner
conferentie van toepassing die vandaag echter niet aan de orde is.
Ten slotte heeft de heer Van Rossum
gevraagd naar de bekrachtiging van
de verdragen. Tot nu toe hebben Nederland, als wij vandaag tot een afronding kunnen komen en ook de Eerste
Kamer zijn bewilliging geeft, Denemarken, Frankrijk en Zweden deze bekrachtigd. Wij hopen dat het mogelijk
is, nog voor het einde van het jaar een
bekrachtiging van de zeven lid-staten te
krijgen. Dat is minimaal nodig om de
verdragen in werking te laten treden.
Wij zullen dus de vierde zijn.
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geen besluiten kunnen worden getroffen. Het is dus, ik zeg dit nogmaals,
een gewoon verdragsrechtelijk gebruik dat hierbij wordt gesproken over
'aanwezige landen'.
DeheerVanRossum(SGP): Dit lijkt
mij heel goed, als het vervolg er ook
maar op is aangepast. Twee artikelen
verder wordt echter gezegd dat het
verdrag pas in werking treedt 60 dagen nadat tweederde van de aangesloten landen daaraan zijn goedkeuring
heeft gehecht. Dat wil dus zeggen dat,
wanneer een groot aantal landen niet
aanwezig is maar het wel met een
tweederde meerderheid is aangenomen, een groot aan tal landen achteraf
niet meedoet en dat de zaak dus toch
is geblokkeerd. Juist de vrees die de
Staatssecretaris uitspreekt, komt dan
nog duidelijker tot uitdrukking.
Staatssecretaris Brinkhorst: Zo dramatisch als de heer Van Rossum het
schetst, is het nu ook weer niet. Het
komt namelijk, ook in dit opzicht, veel
vaker in andere kaders van de VN voor
dat landen, die maar zeer zijdelings bij
de problematiek zijn betrokken en die
niet werkelijk geïnteresseerd zijn, als
het op een stemming aankomt hun
'ja'stem uitbrengen wanneer een aantal collega-landen die er wel belang bij
hebben en die ongeveer dezelfde benaderingswijze hebben, zich voor de
regeling hebben uitgesproken. Het is,
ik zeg dit nogmaals, een volstrekte kopie van hetgeen in het kader van de VN
gebruikelijk is.
De heer Van Rossum heeft ook een
aantal vragen gesteld die te maken
hebben met het verdrag van Parijs. Hij
vroeg hoe de aansluiting is tussen het
verdrag van Parijs en dat van de Oostzee. Ik meen dat de heer Van Rossum
zich geen grote zorgen behoeft te maken, omdat de landen waarom het
gaat - Denemarken en Zweden - in
beide kaders een rol spelen en zij in
beide gevallen een uitvoeringswetgeving tot stand moeten brengen. Zij zullen de meest stringente uitvoering
moeten effectueren; daarmee vindt
vanzelf een overlapping plaats, ook
van de verdragsterreinen. Om dezelfde
reden is het eigenlijk heel nuttig dat in
artikel 7 van het verdrag van Parijs een
verwijzing naar het verdrag van de
Oostzee is opgenomen; de Oostzee-regeling kan daarmee van toepassing
worden verklaard. De vervuiling aldaar
is, zoals men weet, bepaald nog ernstiger dan in het kader van de Noordzee.

Ik kom nu bij een aantal vragen van
de heer Van Kuijen. Ik ben op zijn algemene vragen al ingegaan bij het punt
van het beheer van de Noordzee. Hij
heeft gevraagd hoe het zit met de uitwerking van het verdrag van Parijs. Ik
heb zoeven al gezegd dat dit verdrag
nog in werking moet treden. Dat
neemt echter niet weg dat er reeds nu
werkzaamheden plaatsvinden ter
voorbereiding van het uitwerken van
de programma's die uiteindelijk de basis van de samenwerking moeten zijn.
Er wordt op dit ogenblik in het kader
van de interimcommissie heel uitdrukkelijk samengewerkt o m bepaalde programma's van de grond te krijgen.
Met betrekking tot de controle op de
naleving is er, zoals de geachte afgevaardigden weten, in het kader van de
conventie van Parijs een monitoringsysteem van samenwerking. Wanneer
het secretariaat van de conventie van
Oslo en dat van de conventie van Parijs worden samengevoegd, zal de
controle des te gemakkelijker en des te
scherper kunnen worden uitgevoerd.
De heer Van Kuijen (PPR): Wat is de
sanctie op eventuele overtreding?
Staatssecretaris Brinkhorst: De sanctie op eventuele overtredingen wordt
volgens nationale regelingen bepaald.
In de conferentie van Parijs gaat het
o m een monitoring-systeem. Het gaat
o m een systeem met behulp waarvan
wordt opgespoord waar de vervuiling
plaatsvindt en hoe de verontreiniging
geschiedt. Wat de aansprakelijkheid
van bij voorbeeld de olieverontreiniging betreft, heb ik zoeven gewezen op
het verdrag dat op 4 mei a.s. hopelijk
wordt ondertekend. Ik kan niet in formele zin vooruitlopen op de Nederlandse positie, maar uit mijn woorden
zal de geachte afgevaardigde toch al
iets hebben kunnen begrijpen.
Ik kom dan bij de beantwoording
van de vraag van de heer Tuijnman die
hij in het bijzonder aan de Minister van
Landbouw en Visserij heeft gesteld. Hij
vroeg zich af of de teruggang van de
visstand in de Noordzee behalve aan
overbevissing ook te wijten is aan de
chemische verontreiniging. In wetenschappelijke kringen wordt wat dat betreft geen sterk causaal verband aangegeven. Uiteraard blijven de wetenschappers en de regeringen naarstig
zoeken naar mogelijke causale verbanden.
Ten slotte gaat de Regering uit van
een totaal ecosysteem en dan moet
men alle aspecten verbonden aan een
dergelijke sterke teruggang van de visstand erbij blijven betrekken. Een duidelijke causaliteit lijkt echter - ik zeg
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het met enige voorzichtigheid - niet te
zijn aangetoond.
Ik ben het graag eens met de heer
Tuijnman wanneer hij zegt dat juist de
wetenschappelijke adviesorganen van
groot belang zijn o m een werkelijk inhoudelijk en duidelijk beleid tot stand
te kunnen brengen. Ook zijn uitspraak
dat de EG een belangrijke bijdrage kan
leveren o m een sterker milieubewustzijn in breder verband te bevorderen,
onderstreep ik graag. Dat blijkt ook uit
het feit dat wij een tijdje geleden in het
kader van de EG een zgn. document
Environnement 131 hebben kunnen
aannemen, waar een coördinatie
plaatsvindt t.a.v. de verontreiniging
van de rivieren.
Mevrouw Epema, mijnheer de Voorzitter, heeft gesproken over een minder slagvaardige opzet van de Conventie van Londen. Zij doelde daarbij met
name op de noodsituatie die in die
Conventie wordt genoemd. Objectieve
garanties bestaan er in dat verdrag
niet; het is een kwestie van uitleg. Ik
wil de geachte afgevaardigde graag
toezeggen, dat waar Nederland bij deze besluitvorming betrokken is, zij een
zeer stringente uitleg aan de betrokken
bepaling zal geven wanneer het gaat
o m nadere bepalingen in specifieke
gevallen.
Mevrouw Epema heeft ook nog gesproken over het systeem van sternmen in het Verdrag van Parijs. Als men
tegenstemt, is men naar zij opmerkt
niet gebonden. Zij vond het in ieder
geval beter dan een systeem van unanimiteit. Ik ben het in het algemeen
wel met de geachte afgevaardigde
eens. Het is van belang dat er wordt
gestreefd naar normale meerderheden. Dat blijkt ook wel uit mijn opmerkingen over de supranationaliteit. Ik
plaats er wel de kanttekening bij dat bij
voorbeeld ook in het kader van het
EG-verdrag in vele gevallen unanimiteit de facto een vereiste is. Dat houdt
toch wel in, dat er een zekere druk op
lid-staten wordt uitgeoefend o m het op
een goed ogenblik met zijn negenen
eens te worden, of in dit geval eventueel met zijn elven eens te worden. Er
gaan echter ook nadelige gevolgen uit
van een situatie waarin enkele landen
de gehele discussie niet meemaken
omdat zij zich toch niet aan die regelingen zullen houden. Ik ben het in het algemeen met de geachte afgevaardigde eens - ook de Nederlandse Regering ziet dat zo - dat het een succes is
dat het ons is gelukt om uitspraken te
krijgen dat de besluiten niet met unanimiteit tot stand moeten komen.
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Mijnheer de Voorzitter! De heer Van
Houwelingen heeft nog een vraag
gesteld over het versterken van het
controle-apparaat. Ook ik heb vanmorgen de opmerkingen van de landelijke
werkgroep de Waddenzee gelezen.
Men kan ervan op aan dat de Regering
deze voorstellen zal bestuderen. Zij is
er steeds op uit o m de controle en de
waarneming daarop te versterken. Zijn
opmerking over de harmonisatie heb
ik al beantwoord toen ik sprak over de
harmonisatie in het kader van de EG
waar bij voorbeeld de akkoorden ten
aanzien van de Rijn en de akkoorden
van Parijs via de EG gecoördineerd zijn
door middel van de richtlijn die ik zoëven noemde.
De heer Imkamp heeft gevraagd wat
de reikwijdte is van artikel III, (1(a)(i)
van het verdrag van Londen waarin
sprake is van opzettelijkheid. Hij heeft
gevraagd of het w o o r d 'opzettelijk'
moet worden gelezen als identiek aan
'grove nalatigheid'. Ik ben al lang genoeg geen professioneel jurist meer
o m met een zekere terughoudendheid
deze vraag te beantwoorden. Ik meen
dat men wel kan zeggen dat van uit het
systeem van het verdrag zelf, waar
sprake is van moeilijk controleerbare
stoffen, van gevaarlijke stoffen - daar
gaat het o m - een vergunningsverplichting bestaat. Deze verplichting
geeft ook aan dat de betrokkenen, die
eventuele veroorzakers zijn van verontreiniging, extra zorgvuldigheid in
acht hebben te nemen. Derhalve rust
er een verzwaarde verantwoordelijkheid op degenen die onder het verdrag
vallen, waardoor aan dit begrip 'opzettelijk' misschien een wat zwaardere
betekenis wordt gegeven. Ik acht dit althans bepleitbaar, maar zal het bij deze
opmerking laten.
De heer Imkamp heeft verder gevraagd hoe het zat met artikel III, 1
(b)(ii) en artikel II, 1(c). De uitzondering
waarvan onder (c) sprake is, is gemaakt voor al die landen die lid zijn
van de conventie van Londen, die niet
partij zijn bij de Oslo-conventie. Daarvoor geldt deze uitzondering uitdrukkelijk niet. Op die wijze is het systeem
rond.
Op de vraag, of in het kader van de
EG wel eens is gedacht aan een internationaal rampenplan, merk ik op dat
er sprake is van specialisatie van activiteiten. De problematiek van de rampen
komt via de Bonner-conventie aan de
orde. In Brussel vinden al zoveel rampen plaats, dat ik het gevoel heb dat het
verstandiger is om niet de Commissie
met een speciaal rampenplan op
te zadelen. Met de opmerkingen ben ik
aan het eind van mijn beantwoording
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gekomen. Het verheugt mij dat ik op deze laatste vergaderdag van deze Kamer
aan het woord heb mogen komen en
dat ik als laatste de heer Imkamp heb
kunnen beantwoorden.

D
Minister Westerterp: Mijnheer de
Voorzitter! Gaarne zal ik in aansluiting
op het uitvoerige betoog van de
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken een enkele technische zaak beantwoorden en iets zeggen over de ramp
op het Ekofiskveld.
De heer Van Rossum heeft gevraagd
wat er kan gebeuren bij ongelukken op
rivieren en in havens en wat de consequenties zouden zijn indien het verdrag van Parijs dan al in werking is. In
artikel 13 van dat verdrag is een verplichting opgenomen tot samenwerking van de lid-staten bij incidenten
die tot vervuiling van de zee kunnen
leiden. Wat dat betreft is dus een spoedige inwerkingtreding van dit verdrag
voor ons bijzonder gewenst. Of er inderdaad inhoud kan worden gegeven
aan de bedoeling van het artikel, hangt
geheel af van de aard van het incident
en de stoffen die erbij zijn betrokken.
In ieder geval heeft het verdrag hierop
een positieve invloed als ervaringen
over incidenten die hebben plaatsgevonden worden uitgewisseld in de
technische werkgroep die in het kader
van het verdrag zal worden ingesteld.
De heer Van Rossum heeft gevraagd
of de bestrijding van de bacteriologische verontreiniging van het zeewater
onder het verdrag valt. In het eindverslag is de vraag gesteld of de lozingen
in zee via pijpleidingen tot grote moeilijkheden voor de vis- en de vogelstand aanleiding hebben gegeven. Ik
heb getracht de gevolgen van de lozing van de Haagse agglomeratie aan
te stippen en heb gewezen op de bacteriologische verontreiniging die deze
lozing nu eenmaal veroorzaakt. Ik zou
het betreuren als uit mijn antwoord de
indruk is ontstaan - als dat het geval
is, hoop ik deze nu weg te nemen - dat
ik deze verontreiniging geen belangrijke zaak vind. Het tegendeel is waar.
Het is mij bekend dat er hard wordt gewerkt aan de bouw van een zuiveringsinstallatie, die deze bacteriologische
verontreiniging van de zee spoedig tot
het verleden zal kunnen doen behoren.
De heer Van Kuijen heeft onder
meer vragen gesteld over het werken
van de STUNET en de ICONA. Wij
moeten ervoor oppassen dat wij in terminologie vervallen en niet meer denken aan de belangrijke zaken waar het
om gaat: STUNET betekent Stuurgroep voor Noordzee-eiland en Termi-
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nal; ICONA betekent lnterdepartementale Commissie Noordzee Aangelegenheden.
De stuurgroep zal haar rapport uitbrengen aan de interdepartementale
werkgroep, waarvan een dezer dagen
de instellingsbeschikking is uitgegaan.
Bovendien ligt het in het voornemen
van de Regering op zeer korte termijn
over te gaan, gelet op het belang van
de problematiek rond de ontwikkelingen in de Noordzee, tot de instelling
van een afzonderlijke ministeriële
commissie voor Noordzee-aangelegenheden die onder leiding zal staan
van de Minister-President. Het komt
mij dus voor dat studies, die zullen
worden verricht door de stuurgroep,
via de interdepartementale commissie
en de ministeriële commissie, de Regering ongetwijfeld aanleiding zullen
geven tot het uitbrengen van een verslag aan de Kamer. Wij zullen dus in de
gelegenheid zijn over belangrijke ontwikkelingen betreffende de Noordzee
met de volksvertegenwoordiging van
gedachten te wisselen. Het is niet de
bedoeling de ontwikkelingen op de
Noordzee in het verborgene te nouden, want zij zijn belangrijk genoeg o m
daarover openbare discussies en gedachtenwisselingen met de Kamerte
houden. Het is niet de bedoeling om
de Kamer buiten spel te zetten. Ik zelf
denk dat deze ontwikkelingen voor Nederland in de komende decennia van
grote betekenis kunnen zijn.
Mevrouw Epema heeft gevraagd of
Nederland zijn best zal doen om de
carcinogene stoffen op de zwarte lijst
te doen opnemen. Deze carcinogene
stoffen zijn nog niet op de zwarte lijst
geplaatst, omdat tijdens de conferentie, waarbij het verdrag tot stand is gekomen, door de verschillende partijen
helaas heel verschillend werd gedacht
over het effect van deze stoffen in het
mariene milieu. De laatste tijd blijkt
echter dat de aandacht voor het effect
van carcinogeniteit in het mariene milieu duidelijk toeneemt. Wij hopen dat
op dit gebied door TNO nog dit jaar
een oriënterend onderzoek zal worden
gestart. Indien de resultaten van het
onderzoek daartoe aanleiding geven,
zal van Nederlandse zijde - ik zeg het
de Kamer graag toe - het plaatsen van
deze stoffen op de zwarte lijst zeker
weer aan de orde worden gesteld.
De heer Tuijnman heeft gevraagd
welke kans Nederland loopt dat het te
maken krijgt met een ongeval op een
booreiland. Het is hu uitermate moeilijk
daarover een bevredigend antwoord
te geven. Het zal uiteraard afhangen
van de calamiteiten die zouden kun-
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nen plaatsvinden, van de afstand tot
de Nederlandse kust en het soort delfstof. Wat dat laatste betreft kan ik zeggen dat op het Nederlandse, het Engelse en het Duitse deel van het Continentale Plat in hoofdzaak gas wordt aangetroffen. Bij een ongecontroleerde
uitstroming zou daar dus gas ontsnappen.
Op dit ogenblik moet ik met dat antw o o r d volstaan. Gelet op de zaken die
zich elders voordoen moet binnen de
Regering nog eens van gedachten
worden gewisseld over de mogelijke
gevolgen van een dergelijk ongeval.
De heer Tuijnman (VVD): Hoe zit het
dan met die voorgeschakelde afsluiters? De heer Van Kuijen heeft daarnaar ook al gevraagd. Er zijn twee mogelijkheden. Je kunt met een blow-up
te maken krijgen. Daartegen is echter
geen kruid gewassen. Het interesseert
ons meer wat er gebeurt wanneer bij
het plaatsen van een afsluiter nog een
voorschakeling is.
Minister Westerterp: Mijnheer de
Voorzitter! Vandaag kan ik daarop
geen precies antwoord geven. Het is
de Kamer ongetwijfeld bekend, dat dit
in eerste instantie tot de verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken behoort. Naar aanleiding van de ramp die op het Ekofiskveld heeft plaatsgevonden en van het
debat in deze Kamer ben ik voornemens met de Minister van Economische Zaken nader in overleg te treden.
Daar zal met name over het punt worden gesproken dat onder andere vandaag door de heer Van Kuijen aan de
orde is gesteld, namelijk of de ramp op
het Bravo-platform is ontstaan door
het ontbreken van een bepaalde afsluiter. Hierop kan ik ook nog geen antwoord geven. Eventueel vinden wij in
het overleg nog een aanleiding de Kamer daarover nader in te lichten.
De heren Van Kuijen en Tuijnman
hebben gevraagd, welke maatregelen
er worden genomen bij boorplatforms
o m calamiteiten te voorkomen. Ik heb
al gezegd, dat ik mij tot de Minister van
Economische Zaken zal wenden met
de vraag o m na te gaan wat in dit opzicht kan geschieden. In Nederland is
in ieder geval een oliebestrijdingsorganisatie paraat, die over de nodige
chemische middelen beschikt. Evenals
in andere landen wordt er hard aan gewerkt om ook op zee mechanische verwijdering van olie te bewerkstelligen,
omdat dit natuurlijk de voorkeur verdient boven een bestrijding met detergenten.
De controle op de olieverontreiniging wordt steeds meer geïntensi-
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veerd door de inschakeling van vliegtuigen. Naar mij wordt gerapporteerd,
werkt het meldingssysteem via de
controlepost van Rijkswaterstaat bij
Hoek van Holland snel en doeltreffend.
Er vindt voortdurend onderzoek plaats
naar effecten van olie in zee in samenwerking met het Rijksinsituut voor Visserijonderzoek, TNO en het RIZA. Dit is
mijn antwoord op vragen van de heer
Van Houwelingen hieromtrent.
Er bestaat geen internationaal rampenplan als zodanig. Staatssecretaris
Brinkhorst heeft hierover reeds gesproken.
Betreffende de ramp op het boorplatform Bravo merk ik op, dat Noorwegen onmiddellijk de andere Noordzee-staten op de hoogte heeft gesteld
en heeft gevraagd zo nodig oliebestrijdingsapparatuur te zenden. Tot dusver
is het niet nodig gebleken, deze hulp te
zenden. De Noren kunnen blijkbaar de
optredende olievervuiling in de hand
houden. De Noorse autoriteiten aarzelen ook, behalve in de directe omgeving van het boorplatform, chemische
middelen te gebruiken voor de bestrijding van de olie die nu in de zee terecht is gekomen, omdat daarvan juist
ook nadelige effecten kunnen uitgaan.
Ik wil nog een enkel woord zeggen
over de ramp op het Ekofisk-veld. De
'blow out' is begonnen op zaterdagmorgen o m 0.00 uur. Per dag stroomt
er 3000 ton olie-, water-, gas- en boorspoelingsmengsel uit de Bravo. De
olievlek breidt zich inmiddels uit tot 20
tot 30 km rond het booreiland. De
Noorse autoriteiten hebben de zaak
onmiddellijk krachtig aangepakt. In
Nederland is de Directie Noordzee van
de Rijkswaterstaat paraat om op een
eerste verzoek van de Noorse autoriteiten bij te springen. Zoals ik zojuist al
heb gezegd, hebben de Noren daaraan
echter nog geen behoefte gehad.
Vandaag zijn er pogingen in het
werk gesteld om tot een afsluiting van
de spuiter te komen. Om 11.00 uur is
een eerste poging mislukt; de afsluiter
functioneerde niet volgens verwachting. Het werk is toen wel doorgegaan,
want men had de hoop niet opgegeven om tot resultaat te komen. Uit een
contact dat wij om 13.30 uur met Stavanger hebben gehad, is gebleken dat
ook een tweede poging tot afsluiting
helaas niet is gelukt. Er werd echter
meegedeeld, dat het probleem was
gelokaliseerd. Om 16.15 uur is er een
derde poging gedaan, maar helaas is
deze poging opnieuw niet gelukt. Het
is heel moeilijk, een uitspraak te doen
over de periode die nog nodig zal zijn
voordat de pogingen tot afsluiting met
succes bekroond zullen zijn. Een kwar-
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tier geleden is ons medegedeeld dat
men met de werkzaamheden zal voortgaan, maar dat niet kan worden gezegd, wanneer met succes tot afsluiting zal kunnen worden gekomen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de bijdrage van de heer Imkamp aan het debat ook nu weer op prijs gesteld. In de
afgelopen jaren hebben wij vaak de
degens gekruist. Wij hebben elkaar
niet altijd kunnen overtuigen, maar ik
heb altijd genoegen beleefd aan de intellectuele speelsheid van de geachte
afgevaardigde. Hij heeft gevraagd,
verschoond te mogen blijven van mededelingen zoals zij zouden zijn gedaan door een medewerker van de Rijkswaterstaat over de omvang van de
ramp op het Ekofiskveld. Ik heb het
aan de betrokken medewerker gevraagd. Hij heeft gezegd, dat er op dat
moment geen reden was voor paniek.
Dit is blijkbaar in een bepaalde context
geplaatst. Als Regering maken wij ons
zeker zorgen over de mogelijke gevolgen van de ramp, te meer nu het nog
steeds niet te zeggen is, wanneer tot
afsluiting zal worden gekomen. De gevolgen van de vervuiling die plaatsvindt zijn moeilijk precies aan te geven. Ik meen dat de betrokken medewerker vooral zal hebben gedoeld op
de mogelijkheid van vervuiling van
Nederlandse stranden. Deze kans lijkt
zeer gering te zijn. Hiervan zou vermoedelijk pas na verloop van geruime
tijd sprake kunnen zijn. Wij zouden dus
tijdig voorzorgsmaatregelen kunnen
nemen. Wij willen de ramp en haar
mogelijke gevolgen echter bepaald
niet bagatelliseren. Een ieder is ermee
gediend wanneer zo spoedig mogelijk
tot afsluiting wordt gekomen. Wij
moeten ons gezamenlijk beraden over
de vraag, welke lessen wij uit deze
ramp moeten trekken, die zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen
heeft kunnen voordoen.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Ik
zou de Minister willen vragen, of men
niet ongeveer weet hoe vaak zo'n
ramp zich kan voordoen. Ik meen dat
men ook ten aanzien hiervan risicoanalyses kan samenstellen. Dit moet
gebeuren. De kans zal zo klein mogelijk moeten worden gemaakt. Er zullen
meer maatregelen moeten worden genomen o m dergelijke rampen te voorkomen, maar ook om ze te bestrijden.

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA):
Zullen wij ook vernemen, tot welke resultaten het beraad over deze lessen
zal leiden?
Minister Westerterp: Ik heb al gezegd,
dat ik mij hierover zal verstaan met
mijn collega van Economische Zaken,
die de primaire verantwoordelijkheid
draagt voor de boorplatforms op het
continentale plat. Wij zullen nagaan,
welke lessen w i j uit dit voorval moeten
trekken. Ik ben bereid - ik neem aan,
dat mijn collega evenzeer hiertoe bereid is - o m van de resultaten hiervan
mededeling aan de Kamer te doen. Ik
zeg dit gaarne toe.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): In
dit verband is het zeer belangrijk, welke beslissingen eventueel zullen worden genomen ten aanzien van boringen in de Waddenzee.
De heer Van Houwelingen (ARP): Ik
voeg hieraan nog toe, dat er nu al controle-activiteiten zijn. Ik zou het zeer op
prijs stellen, te vernemen van welke
controle-activiteiten op dit moment
reeds sprake is van de kant van de Nederlandse Regering.
Minister Westerterp: Het komt mij
voor, dat dit wellicht het beste zou
kunnen geschieden in een samenvattend overzicht, bij gelegenheid van de
mededeling aan de Kamer waarover ik
zojuist heb gesproken.
De heerTuijnman (VVD): Ik heb er behoefte aan, te zeggen dat ik de mededelingen van de medewerker van de
Minister buitengewoon evenwichtig,
zeer verstandig en bepaald niet alarmerend heb gevonden.
Minister Westerterp: Ik heb geprobeerd - men zal dit hebben begrepen de betreffende mededelingen te plaatsen in het licht waarin zij zijn gegeven:
géén noodzaak voor paniek in Nederland, op dit ogenblik, ook nu nog niet,
na verloop van enkele dagen. Wel is de
Regering bezorgd over de gevolgen
die de ramp zou kunnen hebben, met
name wanneer niet op korte termijn
tot afsluiting van deze ongecontroleerde uitstroming van olie en gas kan
worden gekomen.

D

Minister Westerterp: Juist daarom
heb ik gezegd dat wij moeten nagaan,
welke lessen wij moeten trekken uit
het feit, dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch deze blow-out kon
plaatsvinden.

De heerVanKuijen(PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb met spanning naar
de Staatssecretaris geluisterd. Ik ben
teleurgesteld. Het is duidelijk dat ik
heb getracht aan te geven dat het niet
alleen gaat om het voorkomen van
verontreiniging in het desbetreffende
gebied - met name de Noordzee waarin het verdrag van Parijs voorziet,
vooral ook om het scheppen van een
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noodzakelijk internationaal kader om
voor de Noordzee te komen tot een
juiste belangenafweging.
Wat wij daar nu zien, is nog maar
kinderspel bij wat ons in 1990 in de
Noordzee staat te wachten. Dat kader
kunnen wij niet alleen scheppen. Wij
hebben daarvoor andere landen nodig. Vandaar mijn herhaaldelijk naar
voren gebrachte suggestie o m niette
wachten op de afloop van de Zeerechtconferentie - dat duurt te l a n g - , maar
o m met Noorwegen en de EEG
daarvoor een kader te vinden. Als
het de Regering op het ogenblik niet
mogelijk is daarop een bevredigend
antwoord te geven, wil ik daar desnoods nog begrip voor hebben, maar
ik wil wel gaarne de noodzaak die
daartoe bestaat nogmaals naar voren
brengen.

D
Staatssecretaris Brinkhorst: Mijnheer
de Voorzitter! Zelfs een Regering die
de milieubezorgdheid van de geachte
afgevaardigde deelt, kan niet altijd een
bevredigend antwoord geven o m de
eenvoudige reden dat w i j niet op een
eiland leven. Wij leven in een context
die internationaal bepaald is.
Als er sprake is van teleurstelling
over een doeltreffend internationaal
overkoepelend beleid, is dat een teleurstelling die ik op zich wel kan delen, maar ik maak bezwaar wanneer de
heer Van Kuijen de indruk wekt dat de
Regering er niet alles aan doet om zoveel mogelijk de internationale milieuverontreiniging tegen te gaan. De enige reden dat ik heb gezegd dat wij in
het Noordzeekader bepaald niet achter
zijn ten opzichte van het Oostzeekader
of het Middellandse-Zeekader, is dat
de Verdragen van Oslo en Parijs en de
conventie van Bonn heel duidelijk aanzetten zijn voor een werkelijk doeltreffende bestrijding. Helaas is het betere
vaak de vijand van het goede en ik begrijp dat de heer Van Kuijen op dit
punt wat andere normen aanlegt dan
ik. Er mag echter geen misverstand
over bestaan dat de Regering zich niet
met alle kracht inzet voor een doeltreffend internationaal milieubeleid.
De algemene beraadslaging wordt gesloten.
In behandeling komt het ontwerp van
rijkswet Goedkeuring van het op 29
december 1972 te Londen tot stand gekomen Verdrag ter voorkoming van de
verontreiniging van de zee door het
storten van afval en vuil, met Bijlagen (Trb. 1973, 172) (13 886, R 1027).
Het ontwerp van rijkswet wordt, na
goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.
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geten de Minister van Binnenlandse
Zaken. Verschillende van deze instanties hebben in hun adviezen de nodige
suggesties tot wijziging gedaan. Deze
hebben de bijzondere commissie aanleiding gegeven ze goeddeels in het
nieuwe ontwerp op te nemen. Ik mag
dan ook wel constateren, dat het ambDe Voorzitter: Ik merk op, dat in het
tenarenreglement voor de Staten-Gepublikatie- en uitvoeringsbevel in
neraal vrijwel conform het ARAR is.
plaats van 'dat deze wet' moet worden
Het is erg belangrijk, vast te stellen,
gelezen: dat deze.
dat met name ook de beroepsprocedure voor het personeel van de StatenDeze verbetering zal worden aangeGeneraal is gelijkgetrokken met het
bracht.
beroepsrecht dat geldt voor de ambteHet wetsontwerp wordt, na goedkeunaren die rechtstreeks door het Rijk
ring van de onderdelen, zonder stemworden aangesteld.
ming aangenomen.
Inschaling van het personeel van de
Staten-Generaal in het rijksbezoldigingsbesluit, het BBRA, gebeurt door
de Kamers en de gemengde commisAan de orde is de behandeling van het
sies. Het lijkt mij juist dat de Kamer op
ontwerp-Ambtenaren-reglement Stadit punt enige speling heeft, omdat wij
ten-Generaal (14 440).
in dit huis dikwijls op nogal onorthodoxe wijze moeten functioneren. Ik wil
De algemene beraadslaging wordt geechter bepaald niet overdrijven. Van
opend.
de voorzitter van de bijzondere comD
missie krijg ik gaarne de toezegging
dat afwijkingen ten aanzien van de inDe heer Laban (PvdA): Mijnheer de
schaling in de praktijk zo beperkt moVoorzitter! Als voorzitter van de vaste
gelijk zullen blijven, opdat geen grote
Commissie voor Ambtenarenzaken en
discrepanties ontstaan tussen de inPensioenen wil ik enige opmerkingen
schaling van het personeel hier en het
maken over het ontwerp-Ambtenarenpersoneel dat rechtstreeks door het
reglement voor de Staten-Generaal.
Rijk wordt aangesteld en onder het
Ik zal niet diep ingaan op de geschieARAR valt. De Kamer heeft dat uiteindenis van de aanpassing. Ik memoreer
delijk overigens in eigen hand. Zij kan
alleen dat de huidige tekst van 1934
ervoor zorgen dat men op dat punt
dateert. Alle pogingen die in het verleniette veel afwijkt.
den zijn gedaan o m tot aanpassing te
Uit het overleg van de commissie ad
komen slaagden niet of werden niet al
te serieus genomen. De zaak is eigenlijk hoc van de Eerste Kamer en een delegatie van de vaste Commissie voor
pas goed op gang gekomen toen in
Ambtenarenzaken en Pensioenen is
1969 conform het ambtenarenreglevoortgevloeid dat wij zullen aandrinment een bijzondere commissie van
gen op het vaststellen van een eigen
overleg voor de Staten-Generaal is inreglement. Wij zijn van mening dat het
gesteld. Het was in elk geval nodig dat
in de toekomst niet meer via een algedie zaak op gang kwam. Uit de niet
mene maatregel van bestuur moet geaanpassing blijkt heel duidelijk, dat het
beuren. De Staten-Generaal moeten
ambtenarenreglement Staten-Genehet zelf kunnen doen.
raal volstrekt verouderd was ten opzichte van het ARAR, dat regelmatig is
Dat is op dit moment geen haalbare
gewijzigd. In de praktijk trok men zich
kaart. Dat vereist een wijziging van arhier dan ook niet veel meer aan van
tikel 125 van de Ambtenarenwet, nahet bestaande reglement maar werd
melijk het weglaten van een zinnetje.
het ARAR, met de nodige afwijkingen,
Wij hopen dat dit bij de eerstkomende
toegepast.
wijziging van de Ambtenarenwet 1929
dan ook zal gebeuren.
De werkgroep uit de bijzondere
Omtrent de aanpassing van het
commissie van overleg heeft veel werk
Ambtenarenreglement Staten-Geneverzet. Alle betrokken partijen zijn het
raal, waarover wij nogal wat moeilijknu eens over het ontwerp, waarover
heden hebben gehad - anders zouden
bijzonder veel instanties zijn gehoord,
wij er vandaag ook niet over spreken zoals de vaste commissie voor Ambteis op dit punt niets geregeld. De vaste
narenzaken en Pensioenen, de comCommissie voor Ambtenarenzaken en
missie ad hoc uit de Eerste Kamer, het
Pensioenen, die daarover ook zelf wel
presidium, de gemengde commissies
kan waken, gaat er echter toch van uit
voor de Stenografische Dienst en de
dat de Bijzondere Commissie van
griffie van de delegaties en niet te ver-

In behandeling komt het wetsontwerp
Goedkeuring van het op 4 juni 1974 te
Parijs tot stand gekomen Verdrag ter
voorkoming van verontreiniging van
de zee vanaf het land, met Bijlagen
(Trb. 1975, 29) (13 931).
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overleg in dit geval de zaak erg goed in
de gaten zal houden. Zodra er belangrijke aanpassingen van het Algemeen
Rijksambtenarenreglement hebben
plaatsgevonden zullen die dan ook zo
spoedig mogelijk in het reglement
voor het personeel van de Staten Generaal worden doorgevoerd, zodat wij
weer niet grote onderscheiden gaan
krijgen.
Ik wil allen, die eraan hebben bijgedragen dat dit ontwerp-reglement nu
ter vaststelling aan de Kamer kan worden voorgelegd, bedanken. Zonder uiteraard iemand te kort te willen doen,
wil ik toch twee namen noemen. In de
eerste plaats die van de voorzitter van
de Bijzondere Commissie van overleg,
de heer Roolvink, en in de tweede
plaats die van onze pasbenoemde
plaatsvervangend griffier, de heerWitteveen. Het is mij bekend dat beide heren zich bijzonder hebben ingespannen om dit reglement nu zo spoedig
mogelijk te kunnen laten vaststellen.
Daardoor is de rechtspositie van het
personeel van onze Kamer weer up to
date geregeld. Onze hartelijke dank
daarvoor.
Uit het blanco eindverslag van de
vaste Commissie voor Ambtenarenzaken en Pensioenen zal duidelijk zijn dat
ik als voorzitter van deze commissie de
vaststelling van dit Ambtenarenreglement Staten-Generaal van harte kan
aanbevelen aan de leden van dit huis.
Mijn fractie heeft mij verzocht - ik
spreek op dit moment dus uitsluitend
namens mijn fractie - nog op een paar
punten de aandacht te vestigen.
Het is ons opgevallen dat in dit
reglement bij de vaststelling van het
aantal vakantiedagen wederom onderscheid is gemaakt tussen ambtenaren
beneden schaal 103 en daarboven. In
het oorspronkelijke ontwerp is men,
naar ik meen, uitgegaan van 23 dagen
voor iedereen. Misschien kan de voorzitter van de Bijzondere Commissie
van overleg ons duidelijk maken op
grond waarvan men zich toch heeft
aangepast aan de adviezen van de Minister van Binnenlandse Zaken.
Het is onze fractie voorts opgevallen
dat in artikel 60d - dat heeft onze volledige instemming - wordt geregeld dat
ambtenaren buitengewoon verlof kunnen krijgen, met behoud van bezoldiging, in geval van ernstige ziekte van
echtgenote en kinderen. Waarom niet
het omgekeerde? In een tijd dat wij
ambtenaressen zoveel mogelijk onder
dezelfde werkomstandigheden willen
laten functioneren rijst de vraag waarom men dit ook niet voor ambtenaressen heeft bepaald. Zij zouden dan voor
hun zieke echtgenoot of kinderen moeten kunnen zorgen.
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Waarom is ook geen rekening gehouden met de belangen van diegenen die langdurig een huishouden in
stand houden als waren zij gehuwd. Ik
doel daarbij beslist niet uitsluitend op
langdurige samenwoning op basis van
heterofiele of homofiele relaties,
maar met name ook op die ambtenaren en ambtenaressen die de zorg
op zich hebben genomen voor gehandicapte broeders, zusters of ouders,
die in hun huis wonen.
Nu wij een eigen reglement vaststellen zouden de Staten-Generaal op dit
punt mijns inziens pionierswerk kunnen doen. Ik wil echter bij voorbaat
wel toegeven dat dit een vrij complexe
materie is en allerlei repercussies
heeft op het terrein van de sociale wetgeving waarover wij het in deze Kamer
nog niet helemaal eens zijn.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wacht het
antwoord van de voorzitter van de bijzondere commissie met belangstelling
af.

D
De heer Roolvink (ARP): Mijnheer de
Voorzitter! Zelden zal van achter deze
tafel een zo weinig omstreden stuk zijn
verdedigd. Het is mij een groot genoegen dat deze keer te mogen doen.
Ik wil beginnen met de heer Laban,
die namens de vaste Commissie voor
Ambtenarenzaken en Pensioenen het
woord heeft gevoerd, hartelijk te danken voor de lovende woorden die hij
heeft geuit aan het adres van allen, die
hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit reglement. Hij heeft enkelen met name genoemd. Het doet
mij genoegen, dat een aantal leden
van de bijzondere commissie deze discussie vanaf de tribune volgt. Zij hebben kennis kunnen nemen van de
vriendelijke woorden van de heer Laban. Ik neem gaarne de plicht op mij
om het door hem gesprokene ter bestemder plaatse over te brengen voor
zover de betrokkenen hier niet aanwezigzijn.
Mijnheer de Voorzitter! Alvorens in
te gaan op de opmerkingen, die de
heer Laban heeft gemaakt, wil ik graag
voor de goede orde en voor de Handelingen enkele opmerkingen van historische aard maken.
Op 12 december 1929 kwam een wet
tot stand over de rechtstoestand van
ambtenaren, de zogenaamde Ambtenarenwet 1929. De wet zelf bevat nauwelijks materiële bepalingen over de
rechtspositie van ambtenaren. Die bepalingen zijn in hoofdzaak te vinden in
de algemene maatregel van bestuur
die in 1931 tot stand kwam, het Algemeen Rijksambtenarenreglement.
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Aangezien het ARAR slechts betrekaanpassing van het Ambtenarenregleking had op ambtenaren die door het
ment Staten-Generaal aan het ARAR,
Rijk worden aangesteld werd op instigetuigen ervan, dat deze mening reeds
gatie van de toenmalige minister van
toen werd gedeeld. Ondanks deze iniJustitie, Donner, een afzonderlijk rechts- tiatieven duurde het tot 1969 aleer een
positiereglement ontworpen voor de
eerste poging werd gedaan om tot
ambtenaren in dienst der Staten-Geherziening van het reglement te geraneraal, zijnde ambtenaren die worden
ken.
aangesteld vanwege het Rijk. Dit regieDoor de toenmalige plaatsvervanment, het Algemene Ambtenarenregende griffier van de Kamer, de heer
glement Staten-Generaal, kwam tot
Koops, werd in samenwerking met
stand in 1934 nadat het desbetreffende
Binnenlandse Zaken een ontwerp opontwerp van de Ministervan Justitie in
gesteld. Het overleg over dit ontwerp
beide Kamers der Staten-Generaal onhad een moeizaam verloop. Hettoenderwerp van bespreking had uitgemalige orgaan voor personeelsoverleg
maakt.
in de Tweede Kamer, de personeelsraad, dat om advies over het ontwerp
Het reglement week wat de materiëwas gevraagd, zag zich geconfronle bepalingen betreft niet veel af van
teerd met de opstelling van de centrale
het ARAR. Verschil met het ARAR was
organisaties van overheidspersoneel,
voornamelijk gelegen in de aanwijzing
die weigerden aan de totstandkoming
van organen voor het uitoefenen van
van een nieuw reglement mee te werbevoegdheden en in de procedure van
ken alvorens de overlegstructuur over
beroep tegen bepaalde beslissingen.
personeelsaangelegenheden in de
In de loop van de jaren deed zich evenStaten-Generaal op adequate wijze
wel een ontwikkeling voor, die leidde
zou zijn geregeld.
tot het ontstaan van aanzienlijke materiële verschillen tussen beide regleIn 1973 leidde dit standpunt uiteinmenten. Werd namelijk het ARAR veeldelijk tot het toen nog node genomen
vuldig op meer of minder belangrijke
besluit van de personeelsraad, ten einonderdelen gewijzigd, het Ambtenade de totstandkoming van een herzien
renreglement Staten-Generaal onderreglement niet in de weg te staan, zich
ging nauwelijks verandering. Zo ontzelf op te heffen, waarna in 1974 een
stond geleidelijk de situatie dat het
bijzondere commissie van overleg StaAmbtenarenreglement Staten-Geneten-Generaal, geschoeid op de leest
raal volstrekt verouderd en volgens de
van het ARAR, in het leven werd geletter in de praktijk nauwelijks meer
roepen. Deze commissie nam de taak
hanteerbaar was. In het oog springenop zich, een nieuw ontwerp voor een
de punten van verschil waren bij voorAmbtenarenreglement Staten-Genebeeld de aanspraken op vakantie - volraal voor te bereiden, nadat een werkgens hun eigen reglement hebben de
groep uit de commissie hieraan ruim
ambtenaren van de Staten-Generaal
een jaar had gewerkt. Het ontwerp
jaarlijks recht op minimaal 12 vakanwerd in april 1976 door de commissie
tiedagen; het ARAR spreekt inmiddels
vastgesteld. Het College van Senioren
van 20 dagen - de aanspraken op vavan de Eerste Kamer, het Presidium
kantie-uitkering (die in het Ambtenavan de Tweede Kamer en de beide Gerenreglement Staten-Generaal zelf niet
mengde Commissies voor de Stenovoorkomen), de periodieke beoordegrafische Dienst der Staten-Generaal
ling, de aanspraken ingeval van ziekte,
en van toezicht op de griffie van delehet buitengewoon verlof en het georgaties bogen zich vervolgens over het
ganiseerd overleg.
stuk, terwijl ook de Minister van Binnenlandse Zaken voorlopig commenIn de praktijk leverden deze verschiltaar gaf. Het uiteindelijke ontwerp ligt
len gelukkig geen onoverkomelijke
thans voor ons.
problemen. Nadelen voor de ambtenaren van de Staten-Generaal leverden
Over de inhoud van het ontwerp bezij ook niet op. De bepalingen van het
hoeft niet lang te worden gesproken.
ARAR werden gewoon analoog toegeMaterieel is het nagenoeg volledig in
past.
overeenstemming met de bepalingen
Het zal echter duidelijk zijn, dat het
van het ARAR. Wat de formele bepavoortduren van deze situatie, waarin de lingen betreft is in het ontwerp gekorechten van het personeel niet of niet
zen voor een structuur, waarin alle bevoldoende in een algemene maatregel
voegdheden ten aanzien van de
van bestuur zijn vastgelegd, zoals
ambtenaren bij de Staten-Generaal
wordt voorgeschreven in de Ambtenaworden toegekend aan het tot aanstelrenwet 1929, niet juist is en wellicht te
ling bevoegde gezag, zijnde de Eerste
eniger tijd aanleiding tot moeilijkheKamer, de Tweede Kamer, de Geden kan geven. Brieven van de Minismengde Commissie voor de Stenograter van Binnenlandse Zaken uit 1954
fische Dienst en de Gemengde Comen 1959, waarin deze aandrong op
missie van toezicht op de griffie van in-
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ternationale delegaties. Deze organen
kunnen hun bevoegdheden slechts uitoefenen ten aanzien van ambtenaren
die onder hen ressorteren. Zij kunnen
hun bevoegdheden ook geheel of gedeeltelijk overdragen aan lagere organen. De reglementen van orde bieden
voorbeelden van zodanige delegatie.
De heer La ban heeft terecht eraan
herinnerd, dat het beroep, dat ambtenaren tegen bepaalde beslissingen
konden instellen, bij de Kamer is en
dat nu geen bepaling daaromtrent is
opgenomen, zodat de normale beroepsgang ambtenarenrechter, gevolgd door de Centrale Raad van Beroep, die de Ambtenarenwet 1929
biedt, van toepassing wordt.
Omtrent het voorgestelde artikel 20
is namens de vaste commissie door de
heer Laban een aantal opmerkingen
gemaakt. De Kamer heeft kennis kunnen nemen van een brief van de Minister van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de inhoud van het artikel
zoals het thans voor ons ligt. In dit artikel wordt bepaald, dat de Kamers, respectievelijk de Gemengde Commissies
zelf vaststellen in welke schaal van het
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948 de functies worden
ingedeeld. De bepaling leidt ertoe, dat
de onafhankelijke positie van de Staten-Generaal met betrekking tot het
bepalen van een belangrijk onderdeel
van de rechtspositie van zijn ambtenaren meer reliëf krijgt. Uiteraard
blijft, geheel overeenkomstig het bepaalde in artikel 72 van de Grondwet,
de bezoldiging van de ambtenaren onderwerp van een algemene regeling,
het BBRA.
Het nieuwe artikel 20 impliceert niet,
dat het beleid, dat in de Staten-Generaal op dit punt gevoerd zal worden, in
betekenende mate zal gaan afwijken
van dat bij de rijksoverheid. Integendeel, het aanhouden van een zekere
relatie met het beleid dat de rijksoverheid in dezen voert, wordt ook door
het Presidium van de Kamer gewenst
geacht.
Als ik hier deze uitspraak doe, die in
de Handelingen komt vast te liggen,
biedt dit naar het oordeel van het Presidium een voldoende handvat voor
volgende Presidia o m eventuele, zo
dat mocht voorkomen, uitwassen tegen te gaan. Momenteel is nog beraad
gaande over het stelsel van functiewaardering, dat bij de Staten-Generaal
gehanteerd zal worden. In elk geval zal
worden gekozen voor een stelsel,
waarin de onderlinge verhouding tussen de functies naar objectieve maatstaven kan worden vastgesteld.

In dat verband is door de heer Laban
gewezen op de wat ouderwetse wijze of hij nu orthodoxe of onorthodoxe
wijze bedoelde, laat ik in het midden waarop hier nog wel eens te werk gegaan moet worden. Ik kan hem de verzekering geven, dat de zaken, door
hem genoemd met betrekking tot de
toepassing van dit artikel en van andere artikelen, waarop ik aanstonds nog
terugkom, de volle aandacht van het
Presidium zullen hebben. De Kamer
heeft uiteindelijk een en ander zelf in
de hand. Immers, alles zal via de ramingen tot uitdrukking komen en de
Kamer heeft bepaald geen vrij spel.
Niettemin hebben w i j , als Presidium, toch gemeend het door de Minister van Binnenlandse Zaken op artikel
20 voorgestelde amendement niet
over te moeten nemen. Ik geloof dat er
voldoende waarborgen aanwezig zijn
o m uitwassen, zoals ik zoeven al zei, te
voorkomen.
Ik maak nog een slotopmerking over
de verder te volgen procedure. Indien
het ontwerp vandaag door deze Kamer
zal worden aanvaard en indien ook de
Eerste Kamer zich met het ontwerp
kan verenigen, zullen de Voorzitters
van de beide Kamers zich schriftelijk
tot de Minister van Binnenlandse Zaken wenden met het verzoek de totstandkoming van dit regiementte bevorderen. Nadat het centraal georganiseerd overleg zich over deze aangelegenheid heeft uitgesproken en nadat
de Raad van State advies heeft uitgebracht, zal het Koninklijk besluit naar ik
hoop op korte termijn in het Staatsblad kunnen worden geplaatst. De
lang verbeide herziening van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal zal
daarmee een feit zijn geworden.
Ik maak nog enkele opmerkingen
naar aanleiding van de inbreng van de
vaste Commissie voor Ambtenarenzaken en Pensioenen, door de heer Laban naar voren gebracht. Ook geef ik
nog een enkel antwoord op zijn vragen, die hij gemaakt heeft als lid van
de fractie van de Partij van de Arbeid,
mede namens de PPR. Met de betrekkingtot de wijziging van artikel 125
van de Ambtenarenwet, waaromtrent
naar mijn mening in deze Kamer geen
verschil van gevoelen bestaat, zal door
het Presidium te zijner tijd zeker de nodige activiteit worden ontwikkeld. Dat
punt is ook van uit de Eerste Kamer aan
de orde gesteld en het heeft reeds onderwerp van gesprek uitgemaakt, ook
in het Presidium van de Tweede Kamer. Het zou echter naar onze opvatting thans te veel tijd vragen om deze
zaak aan te kaarten. Wij menen, dat de
totstandkoming van het reglement, zo-
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als het thans voor ons ligt, hoogst urgent is en wij zullen dit punt in de komende tijd stellig niet uit het oog verliezen.
De heer Laban heeft verder nog aandacht gevraagd voor de aanpassingen
van het Reglement Rechtspositieregeling Staten-Generaal voor de toekomst
Die opmerking is bijna vanzelfsprekend. Daarom is het zeer terecht, dat
hij haar ook heeft gemaakt. Ik zou er
het volgende van willen zeggen. Er is
een breed opgezette ambtelijke commissie bezig, waarin praktisch alle departementen zijn vertegenwoordigd,
die de vinger aan de pols houden met
betrekking tot de rechtspositieregeling
van de ambtenaren in meer algemene
zin. Een vertegenwoordiger van de afdeling personeelszaken van de Tweede Kamer is als toehoorder aan deze
commissie toegevoegd. Hij maakt er
derhalve geen deel van uit, maar
woont de besprekingen bij. Hij is op de
hoogte van de ontwikkeling van de gesprekken in deze kring.
Zodra een voorstel in een zodanig
stadium van voorbereiding is gekomen dat aanpassing van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal gewenst wordt geacht, kan de personeelsvertegenwoordiger deze zaak
stellig bij het Presidium van de Kamer
aan de orde stellen en kunnen de nodige stappen worden ondernomen.
Het is een zaak waaromtrent volkomen gerustheid kan bestaan: de
centrales van overheidspersoneel, die
deelnemen aan het centraal georganiseerd overleg, zijn uiteraard van alle
voornemens met betrekking tot de wijziging van het ARAR op de hoogte; via
de directe link tussen het centraal georganiseerd overleg en de bijzondere
commissie der Staten-Generaal zal
stellig elke ontwikkeling in de kringen
van het georganiseerd overleg aan de
orde kunnen worden gesteld in de bijzondere commissie. Ten aanzien daarvan meen ik dat geen moeilijkheden
zijn te verwachten.
Van de opmerking dat het Presidium
zich ten slotte toch heeft neergelegd
bij de visie van de Minister van Binnenlandse Zaken met betrekking tot
het aantal vakantiedagen, hebben wij
nota genomen. Het gaat nu niet o m de
vraag, of wij het al dan niet eens zijn
met de opmerking van de heer Laban
dat wij het eens zouden zijn met de opmerkingen van de Minister van Binnenlandse Zaken; op dit ogenblik wil ik
dit buiten de discussie houden. Ik wil
wel zeggen dat van zijn opmerkingen ook in deze zitting - nota is genomen;
het is echter een zaak van algemene
aard. Het is de grote vraag, ook gelet
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op de repercussies die dit voor collectieve arbeidsovereenkomsten kan hebben, of dit incidenteel in dit rechtspositiereglement moet worden geregeld. Vandaar dat wij het er nu maar
buiten hebben gelaten.
De heer Laban heeft namens zijn
fractie en mede namens de PPR nog
gesproken over artikel 60, in het bijzonder over lid d.daarvan, in welk artikel het gaat o m het buitengewoon verlof wegens familie-omstandigheden.
In lid d. van dit artikel staat dat: 'bij
ernstige ziekte van zijn echtgenote, ouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, stief- of aangehuwde kinderen
extra verlof met behoud van volle bezoldiging wordt verleend, indien de
belangen van de dienst zich daartegen
niet verzetten.'. Als er één punt is dat
sterk principiële kanten heeft en een
sterke repercussiewerking zou kunnen
hebben, is het stellig dit punt. Dit is
dan ook de reden waarom wij hebben
gemeend, het thans niet aan de orde te
moeten stellen. Het is het goed recht
van de Commissie voor Ambtenarenzaken en Pensioenen, een punt van algemene strekking als dit via het overleg met de Minister van Binnenlandse
Zaken aan de orde te stellen, hetgeen
ook stellig te zijner tijd zal gebeuren;
vandaar dat het Presidium meent, zich
op dit ogenblik van een oordeel te
moeten onthouden. Afsluitend, mijnheer de Voorzitter, wil ik zeggen: veel
dank voor de vriendelijke en lovende
woorden die zijn geuit. Het zal al degenen die aan de voorbereiding hebben
meegewerkt een groot genoegen zijn
wanneer de Kamer met een zo groot
mogelijke meerderheid, liefst met algemene stemmen, hieraan haar goedkeuring zou geven.
De algemene beraadslaging wordt gesloten.
Het ontwerp wordt, na goedkeuring
van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de stemming over de
motie-Evenhuis c.s. over het voornemen der Regering tot stichting van een
aantal nieuwe lerarenopleidingen
(14 469, nr. 1).
De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid
tot het afleggen van stemverklaringen.

D
De heerVerbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! O'ize fractie zou een grote
voortvarendheid bij verbetering van
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de lerarenopleiding zeer toejuichen,
omdat weinig een leerling van uit een
achterstandsituatie zo kan opheffen
als een goede leraar.
Onze fractie vreest echter dat de
voortvarendheid van de Minister vaak
in een heel andere richting gaat dan de
voortvarendheid die onze fractie wenselijk acht. De eisen die de Minister
aan de verhouding leraar-leerling stelt,
zijn in vele gevallen niet de onze. De
goedkeuring van bijzondere lerarenopleidingen in Zwolle en in Limburg,
die onze fractie zeer op prijs stelt, kan
onze twijfel ten aanzien van de koers
die de Minister bij de lerarenopleiding
volgt niet wegnemen. Wij stemmen
dan ook in met de constatering in de
motie dat de vervanging van de MOopleidingen door nieuwe part-time opleidingen een controversiële zaak betreft. Hoewel w i j het ogenblik o m over
deze motie te stemmen niet verstandig
gekozen achten, zullen w i j toch, nu de
stemming eenmaal vereist wordt, voor
deze motie stemmen.

De motie-Evenhuis c.s. (14 469, nr. 1)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de VVD, de SGP
en het GPV vóór deze motie hebben
gestemd.
De vergadering wordt van 17.44 uur
tot 17.49 uur geschorst.
Voorzitter: Vondeling.

Aan de orde is de behandeling van het
wetsontwerp Wijziging van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren
(14 445).
De algemene beraadslaging wordt geopend.

D

Mevrouw Veder-Smit (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Er is thans een heffingenbeleid aan de orde, waarvan de
voorgeschiedenis onder een vreemd
gesternte lijkt te staan. De brief van MiD
nister Westerterp over dit onderwerp
is niet gedrukt en alleen naar de vaste
De heer Hermes (KVP): Mijnheer de
Commissie
voor Verkeer en WaterVoorzitter! Voor een goed begrip verstaat gegaan. Het wetsontwerp is ook
wijzen wij nog eens naar onze verklaniet in handen gesteld van een bijzonring. Daarin staat duidelijk: enkele
dere commissie zoals indertijd de Wet
maatregelen zijn als uitgangspunten
verontreiniging oppervlaktewateren.
voor een nader overleg zeer zeker geDat betekent dat de fiscale aspecten nu
schikt. Met name worden dan gewat onverwachts bij dit alles aan de ornoemd: de verhouding van de dag- en
de komen. Nu moeten wij het op de
de part-time opleidingen, de verlaging
valreep binnen een week nog behanvan de capaciteit en de maatregelen
delen, zelfs nog op de laatste vergamet betrekking tot de numerus fixus.
derdag.
Hiermee houden ook de part-time en
Ik wil onderstrepen hetgeen in het
de MO-opleidingen verband.
verslag is gesteld door de fracties van
Het parlement kan niet zonder volde KVP, de ARP en de CHU, namelijk
doende tijd, zonder voorbereiding en
dat er behoefte is aan een meer brede
zo maar bij een interpellatie over deren fundamentele discussie over het
gelijke ver gaande maatregelen definiheffingenbeleid. Ik noem dan de normtief beslissen. Bij elk overleg dat de
stelling, de heffingengrondslag en het
overheid voert, zijn er elementen
tarievenbeleid. Deze behoefte is ook
waarover onzekerheid bestaat hoe uitgebleken van de kant van het bedrijfseindelijk het parlement zal beslissen.
leven. Ik blijf het betreuren dat er nu
De bewindsman zal er begrip voor hebnauwelijks gelegenheid voor is en dat
ben dat derhalve, zoals in onze verklaring is aangegeven, een aantal zaken be- ik op zo'n korte termijn een amendement heb moeten indienen, waarover
spreekbaar dienen te blijven. Het parwaarschijnlijk verschillend wordt gelement heeft uiteindelijk het laatste
dacht. Daaruit kan zeker blijken dat er
woord en eerst in zijn einddebat zal
een controverse is. Het gaat over het
blijken of het voor de uitvoering van
Uitvoeringsbesluit van 1974 dat door
de beleidsvoornemens noodzakelijk is,
de Hoge Raad onverbindend is vereen reeds aangenomen motie niet verklaard. Dat Uitvoeringsbesluit is onder uit te voeren. Het aanvaarden van
middellijk toen het werd uitgevaardigd
de aan de orde zijnde motie van de
aan kritiek onderhevig geweest. Ik
heer Evenhuis betekent dat de Minisdenk dan met name aan de bewuste
ter de uitvoering en de uitwerking niet
correctiefactor die op grond daarvan is
ter hand neemt. De verantwoordelijkvastgesteld. Er zijn meteen bezwaarheid daarvoor willen w i j niet dragen.
schriften tegen ingediend en er zijn
Derhalve zullen wij tegen de motie
ook direct een aantal procedures - ik
stemmen. Dat doen wij niet op grond
dacht drie - aangespannen. Het proces
van de inhoud, maar omdat zij premadat tot de bewuste beslissing van de
tuuris.
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Hoge Raad heeft geleid, is bij het Hof
van Den Haag begonnen. Het is uiteraard niet mogelijk om in dit tijdsbestek
op alle overwegingen in te gaan. Ik wil
er twee van noemen en in de eerste
plaats de redactie en de toepassing
van de artikelen 14 en 15 die handelen
over de correctiefactor. Die artikelen
houden in dat als de wegingsfactor onder speciale omstandigheden tot onbillijkheid zou leiden er een correctie
kan worden toegepast. Die speciale
omstandigheden kunnen zijn in gunstige zin, als een bedrijf maatregelen
neemt ter beperking van de lozingen
of als bij voorbeeld de zuurstofonttrekking slechts langzaam verloopt en die
speciale omstandigheden kunnen ook
in ongunstige zin optreden, namelijk
wanneer een bedrijf pieklozingen
moet doen. Ik wil hierbij aantekenen
dat het begrip 'pieklozingen' een verschillende betekenis kan hebben; een
bedrijf kan door de conjunctuur in een
veel lager lozingsniveau terechtkomen. De oorspronkelijke lozing is daarbij vergeleken dan een pieklozing.
Een tweede punt van kritiek is geweest de vrij grote discretionaire bevoegdheid die is gegeven aan het
hoofd van het bureau verontreinigingsheffing rijkswateren. Op die zeer
vergaande delegatie is kritiek geleverd
door onder andere de belastingdeskundigen Prins en Van Soest. Dit uitvoeringsbesluit is onverbindend verklaard. Dat betekent dat de praktijk opnieuw kan worden bezien. Nu er enige
gelegenheid is daarover te spreken,
stel ik enkele vragen aan de orde.
Is een volumecorrectie, dus het toepassen van een piekheffing, op zich
zelf billijk? Ik meen dat het te verdedigen is dat men tegen het principe geen
bezwaar heeft. Ik stel echter nogmaals
dat het Rijk maar een indirect belang
heeft bij een dergelijke piekheffing,
omdat het niet zelf zuivert. Dit belang
is in de stukken aangetoond op grond
van de hoogte van de uitkering op
grond van artikel 23, eerste lid. Wij weten erg weinig van de grootte van dat
belang, van de heffingsmaatstaven en
van de besteding. Ik vind de constructie daarom nogal gezocht.
De tweede vraag is of de factor op
de juiste wijze en op de juiste hoogte
wordt vastgesteld. Daarover zou een
discussie mogelijk moeten zijn. De
vraag rijst of er moet worden gestreefd naar een evenredigheid tussen
de hoogte van de pieklozing en het bedrag van de investering en, zo ja, of
dat een rechte of een andere evenredigheid moet zijn c.q. welke andere berekening moet worden toegepast.
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In het antwoord is wel enig inzicht
gegeven in de vraag hoe de nieuwe
uitvoeringsbeschikking eruit zal zien,
maar daarin zijn eigenlijk alleen de onderwerpen genoemd, zoals de begrenzing van het tijdvak, de berekeningsmaatstaf en het beleid ten aanzien van
nullozingen. Die onderwerpen zijn
echter niet ingevuld. Ik weet trouwens
ook niet of deze opsomming volledig
is.
De discussie gaat nu onder andere
over het probleem van de nullozingen.
De wetstekst voorziet in het ontwerp, in
de eerste zin van lid 2, in een gemiddelde van 365 dagen. De tweede zin van
lid 2 geeft echter de mogelijkheid niervan af te wijken. Zal de opgelegde heffing worden afgestemd op de lozing
van het desbetreffende bedrijf in het
desbetreffende oppervlaktewater? De
nota van wijziging maakt die invloed
weer wat minder. Daarin is weggelaten het 'voor zover' en wordt alleen gesproken van 'invloed op'.
Ik heb uit billijkheidsoverwegingen
getracht dat verband tussen kosten en
lozing in een amendement vast te leggen, oorspronkelijk het amendement
nr. 7. Ik heb de redactie nog iets toegespitst. Als dit amendement zou worden aangenomen zou een deel van onze bezorgdheid over een toekomst
waaraan wij ons nu gaan binden, worden weggenomen.
Is het mogelijk dat deze gehele zaak
later nog eens ten principale wordt bezien? Zal de Raad van de Waterstaat
alsnog worden geraadpleegd? Ik neem
aan dat dit moet gebeuren wanneer
het gaat o m een algemene maatregel
van bestuur. Zal ook aan het bedrijfsleven die inspraak worden gegeven, die
bestaat uit een mededeling van de
voornemens en de gegevens waarop
deze berusten? Dan zou de beslissing,
die vandaag wordt genomen, niet zo
onherroepelijk zijn als zij lijkt.

D
De heer Schakel (ARP): Mijnheer de
Voorzitter! De wetgever is in actie gekomen omdat de Hoge Raad bij twee
arresten heeft vastgesteld dat de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren
als basisgegeven voor de heffingen
slechts kwantitatieve elementen accepteert.
Met de bewindsman ben ik van mening dat de heffingsmaatstaf niet uitsluitend van kwantitatieve aard kan en
mag zijn. Ik ben voorts met hem van
mening dat het kwalitatieve aspect, bij
voorbeeld de wijze waarop de lozing
plaatsvindt, in de heffing moet kunnen
doorklinken. Alleen dan krijg je een
heffing die in overeenstemming is met
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het verontreinigend effect van de lozing. Als je dat niet zou doen, zou je
het geheel moeten doorberekenen in
het algemene inwonerequivalent. Dan
kom je in strijd met één van de grondstellingen van het gehele systeem, namelijk dat de vervuiler betaalt.
Dit wetsontwerp wil voor een in de
loop der jaren gegroeide praktijk, buiten elke rechterlijke uitspraak o m , duidelijk maken dat er een wettelijke basis
is voor die gegroeide praktijk. Onze
drie fracties kunnen daarmee goed
meegaan.
In het wetsontwerp wordt aan de
heffing als ingangsdatum meegegeven 1 januari van dit jaar. Mijn vraag
aan de bewindsman is of hij niet met
mij van mening is dat in belasting en
heffingszaken terugwerkende kracht
eigenlijk altijd taboe zou behoren te
zijn. Wanneer in een uitzonderingsgeval wel met terugwerkende kracht
wordt gewerkt, behoren daarvoor zeer
zwaarwegende argumenten naar voren gebracht te worden.
Het argument van de bewindsman
kan ik niet onder die categorie rangschikken. De bewindsman wijst op het
feit, dat hij het 1 januari wil laten ingaan, omdat hij de piekheffingen in
stand wil houden. Ik vrees, dat dit voor
de bewindsman een vrome wens zal
blijken te zijn. Net zo goed als ik, weet
hij dat er een niet onbetekenend aantal
voorbeelden is van het aantekenen
van bezwaar en beroep tegen de piekheffingen. Na het arrest van de Hoge
Raad is het ons inmiddels wel duidelijk
wat de uitspraak hiervan zal zijn. Over
1976 en vroeger zal er dus nauwelijks
sprake kunnen zijn van piekheffingen
voor het Rijk. Naar mijn mening is het
argument van de voortzetting niet
sterk. Mijn indringende vraag aan de
Minister is dan ook, of het, gelet op de
algemene stelregel dat je in belastingen heffingszaken niet met terugwerkende kracht werkt, niet correcter is artikel II waarin dit wordt geregeld, te
schrappen.
Een andere opmerking wil ik maken
op grond van een interventie van onze
fracties in de schriftelijke stukken. Wij
hebben om een nader beraad en een
nader gesprek gevraagd. Dat is ons
ook toegezegd. In het antwoord van de
bewindsman staat, dat er nader kan
worden gesproken over de uitvoeringspraktijk.
Al is het een klein wetsontwerp, toch
hebben wij met een uitzonderlijk wetsontwerp te maken. Wij geven hierin
namelijk een machtiging aan de Kroon
met betrekking tot een heffing die tot
de belastinggroep behoort. Het is zeer
exceptioneel, dat een heffingsbevoegdheid bij machtiging aan de

4087

Schakel
Kroon wordt verleend. Het is niet alleen exceptioneel, het is ook een
belangrijk gegeven van hetgeen er
concreet in die machtiging is vervat.
Dat is dan ook de reden waarom ik van
de Minister wil horen of hij er bezwaar
tegen heeft, met ons niet alleen nader
fundamenteel te spreken over de uitvoeringspraktijk, maar ook over de uitvoeringsbesluiten zelf. Eventueel kan
deze verleende machtiging bij andere
gelegenheden door de Kamer gewijzigd worden, zowel met betrekking tot
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren als tot andere milieuwetten.
Vandaar mijn vraag aan de Minister, of
hij ruimer wil denken over het gespreksonderwerp dus niet alleen over
de uitvoeringspraktijk maar ook uitdrukkelijk over de uitvoeringsbesluiten
zelf.
Wij hebben graag willen meewerken
aan een zeer snelle behandeling van
dit onderwerp. Dit neemt in ieder geval niet w e g , dat wij van harte hopen,
dat wij in brede zin, zoals ik het heb geschetst, met de Regering nader van
gedachten kunnen wisselen over de
hiermee samenhangende problematiek.
Het lid Tilanus vervangt het lid Vondeling op de voorzittersstoel.

D
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Reeds bij het
tweede agendapunt heb ik gezegd, dat
mijn fractie een snelle behandeling
van dit wetsontwerp bijzonder op prijs
stelde. In feite hebben wij niets toe te
voegen aan hetgeen bij de schriftelijke
behandeling, mede door de Minister is
gezegd. Ik sluit mij wel graag aan bij
de heer Schakel als hij zegt, dat de heffingenproblematiek in haar totaliteit
nog een keer een punt van goed overleg moet zijn.
Dit is ons door de Minister van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne
toegezegd. De waterverontreinigingsbijdrage is slechts één van de milieuheffingen. Ook ten aanzien van de andere milieuheffingen zijn er problemen en verschillen van mening. Wij
moeten deze problematiek eens rustig
met elkaar bespreken. Misschien kan
de Regering - ik weet, dat de Minister
dit niet meer kan toezeggen - eens een
nota het licht doen zien waarin de problematiek van de milieuheffingen
wordt uiteengezet, zodat er eens wat
duidelijker over kan worden gediscussieerd.
Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop dat
de Kamer het wetsontwerp zal aanvaarden.
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De algemene beraadslaging wordt geschorst.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van het w.o. Wijziging
van de Wet Autovervoer Goederen
(14 384).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
Staatssecretaris Van Hulten: Mijnheer
de Voorzitter! Ik wil voorbijgaan aan de
bijval - op het geheel of op onderdelen
- bij deze 'zwanezang' (zoals een enkel
lid het noemde) van de Staatssecretaris. Ik denk dat deze zwanezang, hoe
dan ook, nog wel een paar jaar zal duren, maar misschien zal hij hier luider
klinken en meer mijn persoonlijke geluid zijn dan in de afgelopen vier jaar
in verband met kabinetsverplichtingen
mogelijk is geweest.
De heer Van Zeil (KVP): Er is gesproken over de zwanezang van de Staatssecretaris!
Staatssecretaris Van Hulten: Ik begrijp, mijnheer de Voorzitter, dat de
heer Van Zeil behoefte heeft aan een
nadere toelichting ten aanzien van zijn
uitspraken. Hij heeft niet gesproken
over een zwanezang, maar meer over
een erfenis. Ik begrijp dat ik een zo rijk
bewind heb gevoerd, dat er een erfenis voor een opvolger achterblijft....
De heer Van Zeil (KVP): Al is het alleen
maar ter verdere uitwerking van de beleidsnota inzake het goederenvervoer!
Staatssecretaris Van Hulten: Precies!
Ik heb de hoofdlijnen getrokken. Iemand anders moet de details nog even
uitwerken. Ik wens dit mijn opvolger of ik het zelf ben dan wel dat het een
ander is - gaarne toe!
Het is een goede zaak, mijnheer de
Voorzitter, dat de sociale partners het
in december jl. met elkaar eens zijn geworden en dat in het kielzog van deze
eenheid nu ook in het parlement een
grote instemming blijkt met een van
de onderdelen van het toen gesloten
protocol. Met name de heer Knot heeft
lof toegezwaaid aan Minister Boersma
en aan mij voor hetgeen wij hieraan in
december hebben bijgedragen. De lof
geldt naar mijn gevoelen meer het
beheerste optreden van de sociale
partners dan de bijdrage van ons. Wij
hebben alleen maar gastvrijheid geboden en wij zijn alleen maar heen en
weer gelopen, net zo lang tot de heren
elkaar weer recht in de ogen konden
zien.
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Tot mijn spijt is de heer Knot één
partner vergeten te noemen, namelijk
Minister Lubbers, die zeer belangrijke
bijdragen tot het protocol heeft geleverd. Hij heeft het namelijk mogelijk
gemaakt, bepaalde afspraken te maken - met name ten aanzien van het
bijtrekken van de sociale voorwaarden
- doordat hij het toestond, dat deze bijtrekkingen in principe zouden kunnen
worden doorberekend in de tarieven.
Dit is een problematiek waarover met
name mevrouw Smit-Kroes heeft gesproken. Zij vroeg wat er nu met de tarieven zal gebeuren. Er moet ruimte
voor de bedrijven zijn o m 'handen en
voeten' te geven aan datgene, wat in
het protocol is overeengekomen. Ik
ben dit met haar eens.
De Kamer weet dat het de allereerste
bevoegdheid van de Ministervan Economische Zaken is o m het percentage
vast te stellen. Dat is nog niet vastgesteld, althans de zaak is nog niet volledig afgesloten. Ik heb begrepen dat ik
vandaag, misschien nog wel tijdens
deze zitting, of anders morgenochtend
nog berichten te verwachten heb uit
het bedrijfsleven over wat nu precies
goedgekeurd en besloten is. Ik kan op
haar vraag dus nog geen exact antwoord geven.
Mevrouw Smit-Kroes (VVD): Besluit
de Minister van Economische Zaken
zonder u dat te laten weten, zodat u
dat van het bedrijfsleven moet vernemen?
Staatssecretaris Van Hulten: Het bedrijfsleven heeft met de Minister van
Economische Zaken gesproken. Het
bedrijfsleven maakt berekeningen. Die
berekeningen worden getoetst op het
Ministerie van Economische Zaken.
Daaruit vloeit een ambtelijk advies aan
de Minister van Economische Zaken
voort. Ik ken dat advies, maar de Minister van Economische Zaken is degene die beslist of hij dat ambtelijk advies zal volgen, dan wel ervan zal afwijken.
Mevrouw Smit-Kroes (VVD): U kent
het ambtelijk advies. Heeft u het gevoel dat daarin de oplossing te vinden
is?
Staatssecretaris Van Hulten: Ik kan niet
spreken over gevoelens van mij ten
aanzien van ambtelijke adviezen aan de
Minister van Economische Zaken. Dat
moet de Minister van Economische Zaken doen, omdat ik natuurlijk niet naar
buiten kan brengen - zelfs als ik het zou
weten, maar ik weet het niet - of hij al
dan niet afwijkt van zijn ambtelijke adviezen. Het lijkt mij, dat dit niet de weg
is.
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Wij hebben echter de principiële toezegging van de Ministervan Economische Zaken die in de protocolbesprekingen ter tafel is geweest. Hij zou ervoor zorgen dat er ruimte zou zijn o m
datgene te kunnen doen wat in het
protocol is afgesproken.
Als derde partij bij de decemberzaken die geleid hebben tot het huidige
wetsontwerp mag ik in de lof betrekken al die ambtelijke medewerkers die
op ongelooflijk korte termijn in staat
zijn geweest in zeer vele besprekingen
teksten tot stand te brengen die gemeenlijk veel meer tijd vergen om zo
uitgewerkt op papieren i n d e Kamer te
komen.
De heer Knot heeft gevraagd wanneer hij antwoord krijgt op zijn vragen
over een bepaalde kwestie van overbelading. Aangezien hij de vraag aan
twee bewindslieden heeft gesteld, zijn
er twee parafen nodig. Eén paraaf is
gezet; wanneer de tweede gezet
wordt, weet ik niet. Ik denk dat het antw o o r d zeer binnenkort op zijn tafel zal
liggen.
De heer Van Rossum heeft gevraagd
naar het vijfde punt van het protocol,
de juridische kwesties. Het gaat niet alleen o m het vennootschapsrecht en
het faillissementsrecht in vervoersbedrijven. Zodra aan die twee onderdelen van het recht gesleuteld gaat worden, betreft dit het totaal van het vennootschaps- en het faillissementsrecht.
Dat is een veel bredere zaak dan alleen
het goederenvervoer. Daarover is nog
studie aan de gang en zijn nog geen
voorstellen klaar. Ik hoop uiteraard dat
ik of mijn opvolger daarin de nodige
voortgang zal kunnen boeken. Niemand moet zich ontveinzen dat dit een
heel moeilijke zaak is. Het is een betreurenswaardige zaak, want wij weten allemaal waarover het gaat, maar
het blijkt dat wanneer wij op dit terrein
voor het vervoer iets zouden regelen,
dit weer repercussies heeft op andere
terreinen, die niet de bedoeling zijn
noch van de heer Van Rossum, noch
van mij.
Zijn tweede centrale punt, de privaat- en publiekrechtelijke positie van
werkgever respectievelijk werknemer,
is uitputtend beantwoord in de memorie van antwoord op stuk nr. 7, blz. 3. Ik
ben uiteraard erg blij met de uitspraak
van de heer Van Rossum dat hij akkoord gaat, zij het met enige pijn bij de
koppeling van kentekennummer en
vergunningsbewijs.
De geachte afgevaardigde de heer
Van Zeil vreest een administratieve
rompslomp, mede omdat de Staatssecretaris persisteert - zoals hij zei -

Tweede Kamer
28 april 1977

Minister Westerterp (r) en Staatssecretaris Van Hulten achter de regeringstafel

bij het door hem gekozen systeem. Nu
dacht ik dat ik eindelijk op de laatste
dag van dit parlementaire seizoen
eens niet gepersisteerd had bij het
door mij gekozen systeem en van een
grote mate van soepelheid had blijk
gegeven door in te gaan op suggesties
van de fracties van de VVD en de
PvdA, maar nu blijkt dat dit in de kring
van de heer Van Zeil is opgevat als
'persisteren' bij mijn systeem. Dat is
jammer. Natuurlijk is bij dit nieuwe
systeem sprake van meer administratie. Ik zou een dwaas zijn als ik dat zou
ontkennen. Ik moet echter wel ontkennen dat het systeem, zoals het nu in
het wetsontwerp met alle wijzigingen
is opgenomen, meer rompslomp met
zich zou brengen dan beide andere
systemen die zijn voorgesteld. Beide
systemen brengen evenveel administratieve rompslomp met zich. Het is
jammer datje o m misstanden tegen te
gaan steeds verder in de bureaucratische papiermachine moet duiken.
De heer Van Zeil ziet liever een volledige wijziging van de Wet Autovervoer
Goederen. Deze wens leeft in de Kamer zowel ten aanzien van de WAP als
de WAG. Ik ben er steeds van uitgegaan dat het bij het goederenvervoer
beter is te doen wat je hand te doen
vindt en zaken te verbeteren die te pakken zijn dan het hele apparaat te zetten
aan het maken van een mooie nieuwe
wet. Het rondbreien van een nieuwe
wet is natuurlijk wel mooi maar ik heb
mijn tijd nuttiger willen besteden en
kon er zo niet toe komen. Een andere
opvolger dan ik kan er misschien nog
iets aan doen.
Gesuggereerd is dat ik geen behoefte meer zou hebben aan beleidsvoe-
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rend werk in dit huis, dat ik er geen behoefte aan zou hebben zelf een van de
beleidsvoerders te zijn. Die behoefte
heb ik nog steeds terdege.
De heer Van Zeil vraagt hoe het verder gaat met de technische uitvoering.
Het is de bedoeling adviezen van werknemers- en werkgeversorganisaties te
vragen. Uiteraard is de techniek verder
uitgewerkt op het departement. Wij
willen het verder met de organisaties
bekijken o m te trachten moeilijkheden
te voorkomen.
Contracten die eventueel worden
doorkruist kennen wij nog niet. Het is
erg moeilijk theoretisch op deze zaak
in te gaan. Ik ben geneigd te zeggen
dat wij eerst maar eens moeten zien
wat er op ons afkomt. Ik denk dat het
erg zal meevallen, te meer omdat velen reeds geruime tijd weten dat deze
wetswijziging in aantocht is.
Het frappeert mij dat de heer Van
Zeil spreekt van groot ziekteverzuim
onder chauffeurs. Misschien doelt hij
op de situatie bij een bedrijf. Ook in dat
geval dienen de problemen te worden
opgelost. Ik ben benieuwd hoe men
dat doet. Doelt de heer Van Zeil op een
groot ziekteverzuim in de chauffeurswereld in het algemeen dan ben ik van
mening, dat de huidige wetswijziging
en de verbetering van de werkomstandigheden die daaruit voor de chauffeurs voortvloeien tot een vermindering zullen leiden.
Naar de mening van mevrouw Smit
is de flexibele bedrijfsvoering in gevaar. Ik meen dat met de laatste wijzigingen in aanzienlijke mate aan het
verlangen naar flexibiliteit is tegemoetgekomen. Er moest evenwel voor
worden gewaakt dat de doelmatigheid
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van de regeling niet ten onder zou
gaan aan de flexibiliteit. Het ging juist
o m de controleerbaarheid. Die vinden
w i j , zoals in het debat ook is gebleken,
even belangrijk als de flexibiliteit voor
de bedrijven.
Mevrouw Smit had van mij vandaag
graag nog een uitvoerig betoog over
de controle gehoord. Ik zou daar tot
ver in de avond over kunnen spreken
maar ik denk niet dat dit de bedoeling
is. Het lijkt mij het beste niet in te gaan
op dit verzoek.
Mevrouw Smit constateert terecht
dat er goede en kwade vervoersbedrijven zijn en eveneens goede en kwade
politici. Ik laat het aan haar over ons te
klasseren. Morgenavond zal ik haar
overigens opnieuw ontmoeten. Wij
kunnen het dan voor het front van het
volk nog eens bekijken.
Mevrouw Smit vraagt wanneer de
wijziging van de wijziging kan worden
tegemoetgezien. Zij heeft er inmiddels
kennis van kunnen nemen. De wijziging moet nog naar de Raad van State
en heeft derhalve eigenlijk nog geen
status. Het is nu alleen ter kennisneming rondgestuurd. Ik neem aan dat er
verder geen problemen mee zullen
ontstaan.
Mevrouw Smit-Kroes had tot slot
een hele reeks opmerkingen, waarvan
ik mij afvraag of ik die nu wel moet
gaan bespreken. In feite is zij in haar
betoog in eerste termijn in haar redenering teruggegaan naar het andere
systeem, het systeem dat al eerder in
de stukken is gepresenteerd. Vanuit
dat systeem redenerend heeft zij mijn
tekst bekeken en toen geconcludeerd
dat dat systeem op allerlei punten beter zou zijn. Dat bestrijd ik ten principale. Dat blijkt uit de keus die ik heb gemaakt voor het thans voorliggende
systeem.
Met name omdat zij heeft gezegd
dat zij bereid is, zij het met enige pijn,
zonder amendering dit wetsontwerp te
aanvaarden, neig ik ertoe verder aan
haar punten voorbij te gaan, niet o m dat ik niet uitgebreid over al die punten zou willen discussiëren, maar wel
omdat het mij lijkt dat het tijdsgebruik
van iedereen in dit huis ermee gebaat
is een debat, waarvan reeds aangekondigd is dat het niet zal leiden tot
een verandering van het standpunt
van de VVD-f ractie, niet te houden.
Mevrouw Smit-Kroes (VVD): Dan wel
onder die voorwaarde dat ik concludeer dat de gedachtengang, die de
Staatssecretaris ons in het eindverslag
heeft voorgeschoteld, onjuist is geweest.
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'ook al zal de procedure die door de
Staatssecretaris in de schriftelijke behandeling is gekozen, naar ons is verzekerd, nogal wat administratieve
rompslomp met zich brengen.'.
Ik heb daarmee dus aangegeven, dat
de Staatssecretaris tijdens de schriftelijke behandeling tot een andere procedure is gekomen en dat wij berichten hebben ontvangen van de mensen
die ermee moeten werken over administratieve rompslomp. Het woord
'persisteert' is wellicht zwaar maar wij
hebben er nadrukkelijk aan verbonden
dat wij voor dit moment slechts meiden 'dat ons berichten hebben bereikt
over het creëren van een administratieve rompslomp', maar dat wij daaraan nu verder geen consequenties verbinden en dat wij heel duidelijk het
voordeel van de twijfel willen geven. Ik
dacht gezien de gekozen formuleringen dat de reactie van de Staatssecretaris bepaald niet adequaat kan worden geacht.
Mijnheer de Voorzitter! De StaatsMevrouw Smit-Kroes (VVD): Zo wordt
secretaris zegt dat hij geen hoge priorihet ook een wat academische discusteit heeft toegekend aan een algemene
sie. Er is een intentieverklaring van
herziening van de Wet Autovervoer
een meerderheid van de Kamer om
Goederen. Dat verbaast mij daarom
het systeem, dat nu is voorgesteld, tot
omdat het een wet is die al een groot
wet te verheffen. Met die vier kritische
aantal jaren oud is en die duidelijk aan
punten heb ik willen aantonen dat de
een modernisering toe is. Met name
argumenten van de Staatssecretaris,
een herziening van de Wet Autoverwaarmee hij duidelijk wilde maken dat
voer Goederen biedt mogelijkheden
het door de adviescommissie voorgeom een aantal taken die nu nog onder
stelde systeem niet deugdelijk was,
het directe beheer van de overheid valniet juist waren. Daaraan heb ik toegelen, te delegeren naar het bedrijfslevoegd dat wij het systeem dat nu
ven zelf, naar de sociale partners daarwordt voorgesteld, gezien het tijdsgein. Wij vinden dat een vreemde opmerbrek, toch als second best zouden acking van een staatssecretaris die een
cepteren.
partij representeert die zegt dat het om
mensen gaat. Kennelijk geeft hij geen
Staatssecretaris Van Hulten: Ik heb er
hoge prioriteit aan het doorgeven van
het meeste belang bij dat het wetseen taak en verantwoordelijkheid aan
ontwerp, zoals het er nu ligt, wordt
de mensen zelf.
aangenomen. Het mindere belang
voor mij is uitgebreid mijn gelijk aan te
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb heletonen. Van dat laatste zal ik dan ook afmaal niets gesuggereerd overeen
zien.
groot ziekteverzuim. Ik heb gevraagd:
'Acht de Staatssecretaris de thans
D
voorziene procedures voldoende met
De heer Van Zeil (KVP): Mijnheer de
name voor de kleine en middelgrote
Voorzitter! De wijze waarop de Staatsondernemingen, die plotseling worsecretaris op sommige onderdelen
den geconfronteerd met een relatief
heeft gereageerd nodigt niet alleen uit
groot ziekteverzuim onder de chauftot een reactie, maar verplicht mij
feurs, o m de bedrijfsvoering toch zo
daartoe.
normaal mogelijk te kunnen voortzetten?'
Ik wil nog eens heel duidelijk zeggen
dat de doelstellingen van het wetsDeze zin bevat geen enkele suggesontwerp bij ons geen enkel bezwaar
tie dat er regelmatig in de bedrijfstak
hebben ontmoet. Dat hebben wij in het
of bepaalde delen daarvan een groot
voorlopig verslag al laten opnemen en
ziekteverzuim zou voorkomen. Het
wij hebben dat ook vanmiddag nog
gaat om de onverwachte situatie van
eens gezegd.
een relatief groot ziekteverzuim waarIn mijn verhaal in eerste termijn
mee een bedrijf kan worden geconstaat nadrukkelijk:
f ronteerd. Mijn enige vraag was, of hij
van mening is dat de door hem voor-

Staatssecretaris Van Hulten: Als ik
daarop ja zeg, krijgen wij natuurlijk die
hele discussie. Ik ga er natuurlijk van
uit dat als ik de Kamer een gedachtengang voorschotel, ik vind dat dat een
juiste gedachtengang is. De Kamer
heeft uiteraard de volle vrijheid vast te
stellen dat zij vindt dat die gedachtengang onjuist is. Ik zal de laatste zijn o m
de Kamer die vrijheid te ontnemen. Ik
meen dat ik op goede gronden kan betogen dat de nu gekozen v o r m , die,
naar ik heb begrepen, veel instenv
ming in de Kamer vindt en bij de sociale partners, de vorm is waarmee w i j
nu gaan werken. Ik heb daaraan nog
toegevoegd dat de technische uitwerking, die grotendeels gereed ligt, verder met de organisaties kan worden
bekeken. Dit verder bekijken kan natuurlijk niet betekenen dat het systeem
van het wetsontwerp en het uitvoeringsbesluit alsnog ingeruild zal kunnen worden voor iets waartoe de Kamer vandaag niet besluit.
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gestane procedure zo'n bedrijf niet al
te zeer in moeilijkheden brengt.
Ik had er dringend behoefte aan,
mijnheer de Voorzitter, o m over deze
drie zaken een enkele opmerking te
maken.

D
Staatssecretaris Van Hulten: Mijnheer
de Voorzitter! Uit zijn woorden blijkt
dat de heer Van Zeil meer de indruk
heeft dat hier de campagneleiders van
twee politieke partijen tegenover elkaar staan dan een kamerlid tegenover
een staatssecretaris. Het zij zo. Ik zal er
geen problemen over maken.
Ik meen in mijn antwoord op geen
enkele wijze tegenover geen enkele
fractie in twijfel te hebben getrokken
dat er ook maar enig bezwaar zou zijn
tegen de doelstellingen van de huidige
wetswijziging.
Ik heb uitdrukkelijk gezegd dat de
voorgestelde regeling uiteraard extra
administratie met zich brengt, dat beide andere systemen die in discussie
zijn geweest diezelfde extra administratie zouden veroorzaken, zodat het
verwijt van administratieve rompslomp gemaakt over het gekozen
systeem ook voor beide andere systemen zou gelden. Dat de heer Van Zeil
niet zelf heeft opgemerkt dat er administratieve rompslomp komt, maar dat
die berichten van anderen komen,
neem ik voor kennisgeving aan. Ik heb
hem hetzelfde bericht verstrekt.
Mijnheer de Voorzitter! Wat zijn
tweede punt betreft, heb ik al gezegd
dat ik het belangrijker vind datje in
een bestuursperiode zaken rondbreit
dan dat je een reeks van mensen op
het departement vraagt om uitvoerig ik heb aan de gang van zaken bij een
andere ontwerp-wet die wij al vier jaar
lang op stapel hebben staan gezien
hoe dat gaat - een heel terrein overh o o p t e ploegen.
Over de wijze waarop men kans ziet
in mijn reactie in eerste termijn iets in
te vlechten, als 'Van Hulten en zijn partij verzetten zich tegen het delegeren
van taken van de overheid aan de sociale partners', ben ik, zacht gezegd,
enigszins stomverbaasd. Ik w i l hieraan
bovendien een waarschuwing verbinden.
Het is helemaal niet zo duidelijk, dat
de sociale partners volstrekt rijp zijn
voor het overnemen van taken van de
overheid op het terrein van de vervoersregulering. Ik heb in deze vier
jaar geleerd, dat bij de partners op dit
punt nog heel wat problemen aanwezig zijn, voordat wij zelfs maar mogen
veronderstellen, dat zij het zelf aan-
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kunnen. De taak van de overheid zal op
dit beleidsterrein ook in de komende
jaren, ongeacht de politieke kleur van
de bewindsman die hierbij betrokken
zal zijn, zeer belangrijk zijn.
Met betrekking tot het ziekteverzuim
merk ik op, dat ik een beter voorbeeld
van niet luisteren naar een antwoord
in deze Kamer zelden heb ontmoet. Ik
zal mij van een antwoord op dit punt
daarom onthouden.
De algemene beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik merk op, dat in het
formulier van afkondiging in de tweede alinea na 'Allen' een komma moet
worden geplaatst. In de vierde alinea
moet in plaats van 'raad' worden gelezen: Raad. Na 'gehoord' moet een
komma worden geplaatst.
Deze verbeteringen zullen worden
aangebracht.
Het wetsontwerp wordt, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van het wetsontwerp Wijziging van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (14 445).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.
Minister Westerterp: Mijnheer de
Voorzitter! Ik ben de Kamer er dankbaar voor, dat zij op deze laatste werkdag van deze zittingsperiode toch dit
wetsontwerp heeft willen behandelen,
al begrijp ik dat dit voor sommigen
wat moeilijk is geweest in verband met
de korte tijd, die beschikbaar is geweest voor de voorbereiding. Het gaat
dan ook wel om een wat uitzonderlijke
situatie. Vanwege de gevolgen van het
arrest van de Hoge Raad van 22 december j l . zouden, indien geen nadere
wettelijke bepalingen zouden worden
vastgesteld, naar de mening van de
Regering - en ik meen te mogen aannemen, ook naar die van de Staten-Generaal - toch bepaald ongewenste gevolgen kunnen ontstaan. Vandaar, dat
de Regering heeft bevorderd, dat op
korte termijn een wetsontwerp - een
soort van noodwetje - zou worden ingediend, waarvan de behandeling nog
vóór het verkiezingsreces zou kunnen
plaatsvinden. Mededeling van dat
voornemen heb ik aan de Voorzitters
van de Tweede Kamer en van de Eerste Kamer gedaan in de loop van de
maand februari. Uiteraard zijn ook de
betrokkenen ingelicht omtrent dit
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voornemen en tevens heeft een publikatie van de brief plaatsgevonden in
de Staatscourant. Ik herhaal dit
even, omdat w i j hebben getracht de
betrokkenen zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen op een zo vroeg
mogelijk tijdstip op de hoogte te zijn
van het voornemen.
Ik zal de drie intervenianten als volgt
antwoorden. In de eerste plaats ben ik
mevrouw Epema dankbaar voor de
steun die zij heeft willen geven aan dit
wetsontwerp. Ook de heer Schakel
heeft zijn principiële instemming betuigd met het wetsontwerp, maar wel
een tweetal opmerkingen gemaakt. Hij
heeft zich afgevraagd, of het met betrekking tot de ingangsdatum van het
wetsontwerp wel juist is artikel II op te
nemen, dat luidt: Artikel I vindt voor
het eerst toepassing over het kalenderjaar 1977. Met de geachte afgevaardigde de heer Schakel ben ik van mening
dat grote terughoudendheid gepast is
bij het met terugwerkende kracht in
werking doen treden van wettelijke bepalingen, zeker indien die op hetterrein van de belastingen liggen. Ik wijs
erop, dat hier - het moge een spitsvondigheid lijken, maar het heeft zijn
betekenis, ook in ons belastingrecht niet in formele zin sprake is van het
verlenen van terugwerkende kracht.
Het gaat hier om de toepassing van
een wettelijke bepaling over een achter ons liggende periode. Een precedent daarvoor is bijvoorbeeld te vinden bij de behandeling van het wetsontwerp op de zogenaamde coming
back service, waarover toen in de Kamer uitvoerig is gesproken. Zeer tijdig
is ook aan de betrokkenen, de contribuabelen, in het vooruitzicht gesteld,
dat deze bepaling zou worden vastgesteld. Ik kan het dus eens zijn met de
principiële stelling van de geachte afgevaardigde de heer Schakel, dat bij
het verlenen van terugwerkende
kracht aan wettelijke bepalingen, zeker
op hetterrein van de belastingen, in
het algemeen grote terughoudendheid
moet worden betracht. Ik neem aan,
dat ook de geachte afgevaardigde na
deze uitleg ermee zal willen instenv
men, dat artikel II in het wetsontwerp
bepaald niet gemist kan worden.
Vervolgens heeft de heer Schakel
gevraagd om een nader beraad. Ook
mevrouw Epema heeft zich daarbij
aangesloten. Dat nader beraad zou
dan moeten gaan over de gehele problematiek van de heffingen in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De Regering zou dit, aldus de heer Schakel, niet alleen moeten beperken tot de uitvoeringspraktijk. Immers, er wordt hier een machti-
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Dit amendement strekt ertoe, de relatie in de wet tussen de heffing weging verleend aan de Kroon op belasgens pieklozing enerzijds en de
tingterrein, hetgeen vrij exceptioneel
kosten van de bestrijdingsmaatregeis. Ik w i l , mede omdat ik denk, dat melen anderzijds toe te spitsen op de zuivrouw Veder-Smit dat impliciet eigenvering van het ontvangende opperlijk ook heeft gevraagd - daar kom ik
vlaktewater. De opbrengst van de veraan het eind van mijn betoog nog op
ontreinigingsheffing rijkswateren
terug - gaarne aan de Kamer toezegwordt,
zoals gezegd, besteed aan uitgen, dat w i j , nu in zo'n brede kring bekeringen in investeringskosten van
hoefte bestaat aan een fundamentele
zuiveringsinstallaties, die voor de saherbezinning op het vraagstuk van de
nering van rijkswateren nodig zijn. De
heffingen in het kader van de Wet verprocentuele omvang van de bijdrage
ontreiniging oppervlaktewateren, een
in de investeringskosten is vastgelegd
kader zullen proberen te vinden, dat
in de uitkeringsregeling; het totaal van
het mogelijk zal maken o m met de toede benodigde financiële middelen dat
komstige Kamer van gedachten te wismoet worden opgebracht door de verselen over de meer principiële vraagvuilers wordt dus bepaald door het tostukken, die ten grondslag liggen aan
taal van de investeringen in de zuivede heffingsproblematiek.
rings-technische werken. De hoogte
Mevrouw Veder-Smit heeft een aanvan die investeringskosten wordt nu
tal opmerkingen gemaakt over dit
eenmaal mede bepaald door de piekwetsontwerp. Ik begrijp zeer w e l , dat
lozingen. Om een goede werking van
zij zich heeft afgevraagd of dit wetsde zuiveringsinstallaties te waarborontwerp nu wel moet worden behangen, moet de dimensionering van die
deld. Daarover is eerder vandaag geinstallaties zijn afgestemd op een hoesproken. Het is bepaald gewenst, dat
veelheid afvalwater die ongeveer
op korte termijn deze wettelijke bepaovereenkomt met de maximaal te verlingen in het Staatsblad verschijnen,
wachten hoeveelheid, de piekbelasopdat wij allemaal weten waaraan wij
ting dus. De daaruit voortvloeiende extoe zijn, enerzijds de contribuabelen,
tra kosten worden mede begrepen in
anderzijds de waterkwaliteitsbeheerde uitkeringen en zijn derhalve van inders, niet alleen het Rijk maar ook
vloed op de benodigde totaalopveelal de met een zuiveringstaak bebrengst van de heffingen. Het tot nu
laste waterschappen, respectievelijk
toe gehanteerde beleidsprincipe bij de
de provincies die deze taak aan zich
uitvoering van de wet is dat het totaal
zelf hebben gehouden.
van de lasten wordt opgebracht door
Ik wil erop wijzen, dat het feit, dat het
de collectiviteit van de vervuilers. De
Rijk zelf geen zuiveringsmaatregelen
tot nu toe gevolgde praktijk bij de uitneemt, op zich zelf geen argument bevoering van de wet is dus in overeenhoeft te zijn tegen dit wetsontwerp en
stemming daarmee.
de korte termijn waarop het wordt beEen amendement, zoals door mehandeld. Het gaat erom, dat het Rijk
vrouw Veder-Smit ingediend, past niet
uitgaven heeft door uitkeringen, die
in dit systeem, omdat erin de relatie
verstrekt worden aan degenen, die
wordt gelegd tussen de hoogte van de
kosten maken voor de bouw van zuilasten en één bepaald oppervlaktewaveringsinstallaties. Uit het 'fonds' van
ter.
rijksheffingen worden subsidies verWij beogen immers met de voorgestrekt voor de bouw van zuiveringsinstelde wijziging van de wet niets anstallaties.
ders dan het consolideren van de huiHet Rijk doet deze uitkeringen o m in
dige praktijk. Het amendement creëert
het gewenste tempo te kunnen komen
helaas voor de uitvoering een situatie
tot financiering van de zuiveringsinwaarbij
voor elk afzonderlijk geval
stallaties, welke tijdig en in een vereiswaarin een pieklozing wordt geconstate omvang gereed moeten zijn o m te
teerd, in de heffing concreet en dus cijkomen tot een sanering van de rijksfermatig wordt aangegeven in welke
wateren. Die sanering is uiteraard een
mate een bepaalde lozing leidt tot een
rijksbelang. Daarnaast hebben de met
bepaald kostenbestanddeel van de zuieen zuiveringstaak belaste waterveringsinstallatie welke dient voor de
schappen ook groot belang bij deze rezuivering van de door het vervuilende
geling. Er moet ook rekening gehoubedrijf geloosde stoffen.
den worden met de pieklozingen.
Mevrouw Veder-Smit heeft haar beMevrouw Veder-Smit (VVD): Mijnheer
toog doen culmineren in een wijzide Voorzitter! Wij zouden bijna tot een
gingsvoorstel, dat zij heeft ingediend,
dialoog over kunnen gaan, gezien de
een amendement op artikel 19, tweede
mate waarin de Kamer is vertegenlid, zoals nu opgenomen in het wetswoordigd. Kortheidshalve en om een
ontwerp.
tweede instantie overbodig te maken
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wil ik opmerken dat in de oorspronkelijke tekst van het wetsontwerp ook
stond: 'voorzover'. Dat is dus eens de
gedachtengang van de Minister geweest.
Minister Westerterp: Ik moet er wel op
wijzen dat - men leert dagelijks - bij
de nadere uitwerking van die gedachte, bij ons het idee is opgekomen dat
het bij de uitvoering moeilijk zou kunnen zijn, telkenmale te bewijzen in
hoeverre via een bepaalde pieklozing
kosten aan een installatie zijn veroorzaakt. Ik hoop dat dit debat bijdraagt
tot een verheldering van de denkbeelden, ook als wij elkaar niet helemaal
zouden overtuigen.
Wij kunnen wel vasthouden aan het
principe dat nu geldt, maar wij hebben
een bepaald bedrag aan kosten voortvloeiende uit investeringen in zuiveringsinstallaties. Om de zaak te versimpelen: In feite worden de kosten betaald uit heffingen op enerzijds de industriële vervuilers en anderzijds van
huishoudens. Krachtens het arrest van
de Hoge Raad is het op het ogenblik
niet mogelijk een pieklozing in te voeren voor de industriële vervuilers. Dat
kan slechts tot tweeërlei gevolgen leiden. Ofwel het overige bedrijfsleven
moet opdraaien voor de kosten die in
feite worden veroorzaakt door de pieklozingen of wel, als de kosten niet aan
het bedrijfsleven worden toegerekend,
de huishoudelijke vervuilers in Nederland moeten ervoor opdraaien. Allen
kunnen het er over eens zijn dat dit
niet billijk is. Vandaar, dat ik heb bevorderd dat dit wetsontwerp op een zo
korte termijn aan de Kamer werd voorgelegd. Wij willen de ongewenste situatie ongedaan maken.
Mevrouw Veder-Smit: (VVD): Het lijkt
mij dat toch ter discussie moet zijn of
niet in de industriële sector een kleinere algemene verhoging moet worden
doorgevoerd. Dat zouden w i j hier juist
in den brede moeten bespreken. Naar
mijn mening zou het die kant op moeten gaan.
Minister Westerterp: Ook de Regering
is er uiteraard voorstander van, dat de
kosten die voortvloeien uit het nemen
van maatregelen ter zuivering van het
afvalwater zoveel mogelijk worden gedragen door de bedrijven die lozen en
naar de mate waarin zij die kosten veroorzaken. Een zo ver gaande gespecificeerde toerekening als door mevrouw
Smit met haar amendement wordt beoogd kan in feite niet plaatsvinden. Zo
is het mogelijk dat meer bedrijven op
één zuiveringsinstallatie lozen. Ik
meen de Kamer te moeten zeggen dat
de praktijk zich verzet tegen een wijze
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van uitvoering als de voorstanders van
het amendement voor ogen staat.
Wij zijn in een wat bijzondere situatie. Ik kan niet veel anders doen dan
de Kamer vragen - i k kan geen andere
terminologie gebruiken - het amendement van mevrouw Veder niet te aanvaarden, omdat wij dan in de praktijk
bij de uitvoering van de wet op uitermate grote moeilijkheden zouden stuiten. Op verzoek van de heer Schakel,
mevrouw Epema en mevrouw Veder
heeft de Regering een beraad toegezegd. Dat zal het hele probleem van de
heffingen betreffen. De laatste jaren
zijn wij bij de uitvoering van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren
met veel problemen geconfronteerd.
Ik heb in de memorie van antwoord al
gezegd, dat de Regering bereid is over
de uitvoeringsproblematiek met de
Kamer van gedachten te wisselen.
Ik heb dat nader geamendeerd, in
die zin dat ik bereid ben - ik neem aan
dat de toekomstige minister dat ook
zal zijn - een kader te zoeken waarin
met de nieuwe Kamer van gedachten
kan worden gewisseld over de gehele
problematiek van de heffingen in het
kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Ik zou mevrouw Veder in overweging willen geven om
haar amendement in te trekken. Wil zij
het handhaven, dan verzoek ik de Kamer, dit amendement niet aan te nemen.
De algemene beraadslaging wordt gesloten.
De aanhef en onderdeel A van artikel I
worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.
Het gewijzigd amendement-VederSmit c.s. (stuk nr. 8) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
VVD vóór dit amendement hebben gestemd.
Onderdeel B van artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.
Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.
De overige onderdelen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van het
wetsontwerp Intrekking van de Wet
van den 19den Julij 1870, houdende
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vaststelling der voorwaarden, waarop
aan calamiteuze polders in de provirv
cie Zeeland tegemoetkoming uit
's Rijks schatkist kan worden verleend
(14125).
De algemene beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! De vaste Commissie
voor Verkeer en Waterstaat heeft
graag haar medewerking verleend aan
de spoedige afhandeling van de intrekking van de Wet op de calamiteuze polders. Als ik namens de commissie nu
spreek is het niet onze bedoeling daarover een uitvoerige grafrede te houden, ook al gaat het om het einde van
een 107-jarige.
Dat is natuurlijk een respectabele
leeftijd. De oude wet heeft zeer veel jaren en zeer goed gewerkt. Van 1870 tot
1948 heeft dat altijd geresulteerd in
een bijdrage aan calamiteuze polders
in de verhouding Rijk-provincie van 2
: 1. Van 1948 tot nu heeft dat geleid tot
een verhouding 4 : 1,
De algemene opvattingen over de
kering van het water van de zee en het
opperwater van de grote rivieren zijn
in de loop van de laatste decennia
nogal gewijzigd. Zeer belangrijk daarbij zijn de discussies die destijds gevoerd zijn met de toenmalige Minister
Bakker, die ertoe geleid hebben dat er
een algemene subsidieregeling kwam
voor de waterkeringen tegen zeewater
en opperwater van de grote rivieren.
Daarbij is een rijkssubsidie, erkennende het algemeen belang van de waterkeringen, van 60% van beheers- en onderhoudskosten vastgesteld. Deze regeling werkt heden nog zeer goed. Deze algemene regeling bracht met zich
dat bijzondere regelingen op dat gebied nader moesten worden bezien.
Dat gold ook voor de Wet op de calamiteuze polders.
Over het algemeen belang bij waterkeringen zijn ook uitvoerige discussies
geweest bij de Deltawet en later vooral
bij de ingediende ontwerpwet voor de
bijdrage Deltawerken. Deze laatste is
als wet eigenlijk nooit tot stand gekomen, omdat hij in de Deltawet is geïncorporeerd.
Over het huidige ontwerp waarin de
wet wordt ingetrokken moeten nog
wel een paar opmerkingen worden gemaakt.
Zoals ook bij de Wet bijdragen Deltawerken is gebeurd, hadden wij graag
gezien dat nu het laatste restantje van
deze wet, speciaal artikel 3, ook nu in
de Deltawet geïncorporeerd zou worden. Er ontstaat natuurlijk nu een
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moeilijkheid, wanneer je een wet intrekt en één artikel laat bestaan, voor
degenen die ermee te maken krijgen.
In dit geval zijn dat een beperkt aantal
waterschappen. Het is dus te overkomen, maar fraai achten wij het allerminst. Wij zullen er nu maar geen punt
meer van maken. Ons inziens was het
beter geweest - het is ook in het voorlopig verslag opgenomen - dat het in
de Deltawet was opgenomen.
In het algemeen is er een duidelijke
overeenstemming over de intrekking
van de wet tussen de Minister, de provincie, de waterschappen en de Kamer. Een moeilijk punt, dat ook al in de
stukken ter sprake is gebracht, wordt
gevormd door de financiële aanspraken van de waterschappen op grond
van de nu nog steeds bestaande wet.
Zolang deze niet is ingetrokken, hebben zij het recht een claim op het Rijk in
te dienen. De intrekking zal dus geschieden na 1 januari 1978, zoals blijkt
uit de vandaag ingediende nota van
wijzigingen.
Het wetstontwerp heeft vanaf de invoering een bepaald uitgangspunt gehad. Het heeft daardoor ook een bepaalde rechtsgrond namelijk vaste bijdragen van het betrokken waterschap,
van de betrokken calamiteuze polder
op basis van de pachtwaarde van de
gronden in de calamiteuze polder. Alle
kosten die boven de vaste bijdragen
liggen, moeten gezamenlijk gedragen
worden door Rijk en provincie in de
verhouding 4: 1.
De egalisatie van de kosten door
concentratie van de waterschappen
dateertal vanaf 1966. Daarna zijn de
geconcentreerde waterschappen gaan
werken.
Als de Minister in de memorie van
antwoord zegt, dat het belanghebbend
gebied eigenlijk niet juist is, zeg ik dat
dit naar de huidige opvattingen in de
wet niet juist was geregeld, maar dat
doet aan de claim van de waterschappen niets af. De egalisatie heeft inmiddels wel duidelijk plaatsgevonden,
omdat dit door de Provinciële Staten
bij de concentratie van de waterschappen van tevoren en terecht was geëist.
In het eindverslag is er duidelijk op
gewezen, dat er een kwestie was van
vele jaren van achterstand in de binnenbeheren door gebrek aan middelen. Er waren namelijk buiten- en binnenbeheren. Aangezien er onvoldoende geldmiddelen waren, zijn de binnenbeheren achtergebleven. Door het
gelijkschakelen zijn de binnenbeheren
de laatste jaren tot hun recht gekomen.
De cijfers die in de memorie van antwoord zijn verstrekt - dat was ook gevraagd, dus het is geen verwijt - gel-
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den uitsluitend voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Bij deze wet ten aanzien van calamiteuze polders gaat het bepaald
niet alleen o m Zeeuwsch-Vlanderen. Er
zijn namelijk veel meer calamiteuze waterschappen in Zeeland. Daar het juist
gaat over de verhouding tussen de dijklengte en de te beschermen oppervlakte, moeten w i j natuurlijk wel iets verder
kijken en omdat Zeeuwsch-Vlaanderen
wat eenzijdig is belicht, is het goed dat
men nu iets verder gaat met het verstrekken van de cijfers. Bestudeert men
de cijfers van de waterschappen, dan
ziet men dat vooral de verhouding van
de dijklengte tot de beschermde waarden, zowel de bebouwde als de onbebouwde eigendommen, een heel belangrijke rol speelt. De cijfers zijn in het
eindverslag vermeld.
Dat houdt natuurlijk ook verband
met de draagkracht van de waterschappen, en wel omdat de Minister
de lasten op de waterschappen eigenlijk een beetje bagatelliseert, mede gezien het feit dat hij dit baseert op de cijfers van 1970, die nu al zeven jaar oud
zijn. Het kan ook misschien voor de Minister, maar zeker voor de Kamer goed
zijn, op grond van de recente cijfers
eens na te gaan in hoeverre de egalisatie van de lasten heeft plaatsgehad.
Naar men ons heeft verzekerd, is dat
zelfs al finaal geregeld. Als de Minister
naar die cijfers kijkt, ziet hij bovendien
dat de lasten sinds 1970 heel belangrijk zijn gestegen, een op zich zelf natuurlijk niet zo'n wonderlijk verschijnsel. Toezending van deze cijfers zal
door de commissie na afhandeling van
het wetsontwerp, alsnog zeer op prijs
worden gesteld.
Het moeilijkste punt is het samenlopen van de wet van de calamiteuze
polders met de Deltawet. Naar de mening van de commissie blijft het recht
gelden dat in deze lex specialis is geregeld, zolang deze wet niet is ingetrokken. Er mogen geen extra lasten op de
calamiteuze polders drukken door de
uitvoering van de Deltawet, want dat is
een algemene wet. De lex specialis
geeft een duidelijk recht aan de waterschappen. Dit heeft tot vele moeilijkheden geleid. Door het verschil van mening tussen Rijk en gedeputeerde staten zijn de rekeningen van deze waterkeringen over een groot aantal jaren
namelijk nog steeds niet goedgekeurd.
Dat geeft dus aanleiding tot een groot
aantal fricties in bestuurlijke zin.
Daar komt direct een punt bij. Bij de
waterschappen aan de Oosterschelde
- dit probleem is de Minister bepaald
niet onbekend - zijn er verwachtingen
gewekt over een duidelijke gehele af-
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sluiting van de Oosterschelde, waardoor een groot deel van het onderhoud van de dijken zou wegvallen en
de kosten minder zouden worden. Nu
de Oosterschelde open blijft, legt dat
onder andere een groter beslag op de
lasten voor de toekomst. Doordat de
wet nog niet is ingetrokken, is er niet
alleen een juridisch recht, maar bovendien een moreel recht dat o m een f i nanciële tegemoetkoming vraagt.
Wij zijn de Minister er zeer erkentelijk voor, dat hij in de nota naar aanleiding van het eindverslag duidelijk
zegt, dat voorts in de nota wordt bepleit, dat ten aanzien van de waterschappen in Zeeland in financiële zin
een tegemoetkomende houding wordt
aangenomen en dat hij zich, aannemende dat hierbij met name wordt beoogd, dat de kosten van de Deltawerken, voor zover zij niet door het Rijk
worden gedragen, alsnog voor verrekening in het kader van de Wet op de
calamiteuze polders in aanmerking
worden genomen, hiertoe bereid verklaart.
Het gaat o m een klein amendement,
mijnheer de Voorzitter. Het gaat niet
o m 'met name' maar om 'voornamelijk', want er zijn nog enkele andere
punten die deze waterschappen beroeren. Zegt de Minister 'met name' dan
zou ik hiervoor in de plaats 'voornamelijk' willen lezen. Het gaat namelijk
'voornamelijk' o m die 'Deltakosten'. Ik
hoop dat de Minister aan de wens der
commissie ter zake tegemoet zal w i l len komen. De gehele commissie wil
er dan aan meewerken, deze wetswijziging vandaag nog in deze Kamer af te
handelen. Het was een wens van de Minister zowel als van de commissie. Ik
hoop dat wij elkaar ook op dit punt zullen vinden en dat wij naderhand nog
gegevens van de Minister tegemoet
kunnen zien. Wij hopen dat hij deze kleine toezegging ook vandaag nog zal w i l len doen.

D
Minister Westerterp: Mijnheer de
Voorzitter! Ik ben de Kamer erkentelijk
voor het feit dat het mogelijk is geweest, door een gezamenlijke inspanning, dit wetsontwerp nog op de agenda van vandaag op te nemen. De intrekking van de Wet op de calamiteuze
polders heeft een lange voorgeschiedenis. Toen ik vier jaar geleden op het
departement kwam, heeft men mij geschetst welke 'lijdensweg' reeds was
afgelegd met betrekking tot de intrekking van deze wet van 'den 19den Julij
1870'. Het leek telkens weer niette zullen gelukken.

Polders

In de loop van deze, nu aflopende
ambtsperiode hebben wij overleg gevoerd met het provinciaal bestuur van
Zeeland, waarbij wij tot een soort van
'convenant van Zierikzee' zijn gekomen. Hierbij zijn over en weer bepaal
de afspraken gemaakt. Er is zelfs overeenstemming bereikt over de wijze
waarop de zaak in Den Haag zou worden voorbereid aan de ene kant, en de
voorbereiding in de Staten van Zeeland aan de andere kant. Beide zaken
moesten zo mogelijk synchroon verlopen.
Nadat het 'convenant' was gesloten
- waarbij wij op een aantal punten tot
overeenstemming waren gekomen
tussen de provincie Zeeland en het Rijk
- is nog van een aantal bijzondere
moeilijkheden gebleken bij een aantal
van de waterschappen zelf, in Zeeland
gelegen. Op hun verzoek heb ik met
name een onderhoud gehad met het
bestuur van de Zeeuwse waterschapsbond. Wij hebben toen op een heel
openhartige wijze over de beide visies die
ons verdeeld hielden - de verdeling van de kosten over de calamiteuze
polders en het achterliggende gebied
- kunnen spreken. Ik zou op deze laatste dag van de Kamer in haar huidige
samenstelling mijn waardering w i l len uitspreken voor de wijze, waarop
de Zeeuwse waterschappen - ik heb
dit in het algemeen ten aanzien van de
waterschappen in de afgelopen
ambtsperiode mogen ervaren - z i c h
bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en voor de wijze waarop wij tot
overeenstemming konden komen.
Er is gezegd: Als Ministervan Verkeer en Waterstaat begrijp ik het, dat
wanneer u niet met de visie van de Regering inzake de interpretatie van de
wettelijke bepalingen instemt, u zich
dan tot de Raad van State zult wenden
o m een uitspraak u i t t e lokken. Men
vond het heel vervelend als men via de
Raad van State bij de Kroon in beroep
zou moeten gaan. Ik heb toen toegezegd - daar hun standpunt mij niet onredelijk voorkwam - dat ik mij nader
over de kwestie zou bezinnen. Ik heb
toen ook toegezegd, dat ik mij tot de
landsadvocaat zou wenden o m ook
eens van een andere instantie een advies te kunnen krijgen over de redelijkheid en de billijkheid van de opvatting
van de betrokken waterschappen over
de wetsinterpretatie zoals zij werd gegeven.
Mijnheer de Voorzitter! Dat heeft ertoe geleid dat ik in de nota naar aanlei
ding van het eindverslag, welke heden
is verschenen, de mededeling heb
doen opnemen waaraan de heer Van
Rossum zojuist refereerde. Op die wij-
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ze kan tot een billijke verdeling van de
lasten worden gekomen. Met andere
woorden, de lasten die in de nota naar
aanleiding van het eindverslag zijn genoemd, zullen dan voor de calamiteuze polders komen, dus voor rekening
van het Rijk en de provincie Zeeland.
Aldus hoop ik dat wij nu toch kunnen komen, voor wat betreft de Tweede Kamer, tot instemming met dit
wetsontwerp op de intrekking van de
Wet op calamiteuze polders. Ik zeg nog
gaarne toe dat ik de provincie Zeeland
zal verzoeken behulpzaam te willen
zijn bij het verstrekken van de cijfers
waarom in het eindverslag is gevraagd. Die zullen nog aan de Kamer
worden medegedeeld.
Het kan in de geschiedenis merkwaardig gaan, maar de 'Intrekking
van de Wet van den 19den Julij 1870,
houdende vaststelling der voorwaarden, waarop aan calamiteuze polders
in de provincie Zeeland tegemoetkoming uit 's Rijks schatkist kan worden
verleend' is de laatste daad van
deze Kamer. Een goede daad!
De heer Van Rossum (SGP): In de nota
naar aanleiding van het eindverslag
staat 'met name'; u wilt daarvoor wel
lezen 'voornamelijk'?
Minister Westerterp: Ik heb een zodanige formulering gebruikt, dat ik mij zoals ten aanzien van de waterschappen toegezegd - nog eens op de redelijkheid zal beraden van hun interpretatie van de wet. Zo zal ik ook hier een
redelijk standpunt innemen.
De algemene beraadslaging wordt gesloten.
De onderdelen van het wetsontwerp
worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik merk op, dat in de
derde alinea van het formulier van afkondiging in plaats van 'Alzo w i j ' moet
worden gelezen: Alzo Wij. In de vierde
alinea moet in plaats van 'gelijk wij
goedvinden' worden gelezen: gelijk
Wij goedvinden. In het publikatie- en
uitvoeringsbevel moet na 'colleges'
een komma worden geplaatst.
Deze verbeteringen zullen worden
aangebracht.
Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee dat de Kamer in deze samenstelling, onvoorziene omstandigheden
voorbehouden, niet eerder zal worden
bijeengeroepen dan op 7 juni te 15.00
uur.
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Ik wens alle leden en ook de Minister
een voorspoedige verkiezingstournee.
Ik stel voor, het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

3°. een brief van de Minister van Binnenlandse Zaken, over het ontwerpAmbtenarenreglement Staten-Generaal (14440, nr. 5).

Daartoe wordt besloten.

Deze brief is al gedrukt en rondgedeeld;

Sluiting 18.50 uur.
Lijst van ingekomen stukken met de
door de Voorzitter ter zake gedane
voorstellen:
1°. zes Koninklijke boodschappen, ten
geleide van de volgende ontwerpen
van (rijks-)wet:
Goedkeuring van de voorgestelde
tweede wijziging van de Artikelen der
Overeenkomst betreffende het lnternationale Monetaire Fonds (14449,
R1070);
Wijziging van hoofdstuk XII (Departement van Verkeer en Waterstaat) van
de rijksbegroting voor het dienstjaar
1975(14452);
Regeling betreffende de gedwongen
tenuitvoerlegging van uitspraken van
het Benelux-Gerechtshof die executoriale titel vormen (14455);
Verklaring dat er grond bestaat een
voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van het additionele artikel inzake heerlijke rechten
(14457);
Naturalisatie van Becker, Josef
Franz Maria en 23 anderen (14458);
Naturalisatie van Bernd, Siegfried
en 22 anderen (14459).
Deze Koninklijke boodschappen, met
de er bij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;
2°. twee brieven van de Minister van
Buitenlandse Zaken, ten geleide van
de volgende ter stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer overgelegde
stukken:
Protocol tot wijziging van artikel 14,
derde lid, van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale
vervoer van gevaarlijke goederen over
de weg (ADR); New York, 21 augustus
1975(14454);
Tweede Protocol tot wijziging van
artikel 80, tweede lid, van het Verdrag
tot instelling van de Benelux Economische Unie; Brussel, 26 januari 1976
(Trb. 1976,31)
Zesde Protocol bij het verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden tot unificatie van
accijnzen en van het waarborgrecht;
Brussel, 26 januari 1976 (Trb. 1976, 46)
(14460).
Deze stukken zijn al gedrukt en rondgedeeld;
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4°. een brief van de Ministers van Sociale Zaken en van Onderwijs en Wetenschappen, ten geleide van de Stagenota (14450).
Dit stuk is al gedrukt en rondgedeeld;
5°. een brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat, over de doorlaatopening in de stormvloedkering Oosterschelde (12 449, nr. 31).
Deze brief is al gedrukt en rondgedeeld;
6°. een telegram van de Voorzitter van
het Yoegoslaafse Parlement, met een
gelukwens ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin.
Dit telegram ligt op de griffie ter inzage;
7°. de volgende adressen:
een, van A.W. te Pas te Amsterdam,
met betrekking tot zijn belastingen;
een, van G. L. Hagenaar te Heerlen,
met betrekking tot zijn W.U.V.-uitkering;
een, van J. A. van Zwieten te Vianen,
met betrekking tot een huursubsidie;
een, van G. F. D. Moorrees, met betrekking tot een terugvordering van
een uitkering door de Stichting
1940-1945.
Deze adressen zijn gesteld in handen
van de Commissie voor de Verzoekschriften;
8". de volgende brieven e.a.:
een aantal, over gemeentelijke classificatie;
een, over de bezetting door een aantal leerlingen van de Rijksscholengemeenschap te Woerden;
een, van J. Ages te Molkwerum,
over uitlatingen van het lid der Kamer
de heer Bakker, inzake de missies van
de Minister van Buitenlandse Zaken;
een, van de Huurdersvereniging
'Spaarndam' te Amsterdam, inzake de
huren van verbeterde woningen in deze buurt;
een, van het Limburgs Energie Comité, over de plannen voor vestiging
van kerncentrales;
een, van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, over het voorgenomen bezoek aan Zuid-Korea van het
Concertgebouworkest;
een, van L. de Jager te Rotterdam,
over de levenskansen in de samenleving;
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een, van o.a. de Leidse afdeling van
de P.v.d.A., over de voorgenomen
overplaatsing van de produktie van
het textielbedrijf Krantz naar Vaals;
een, van het Produktschap voor
Pluimvee en Eieren, ter toezending
van een aantal vergaderstukken;
een, van de Raden van de gemeenten Abcoude en van Vinkeveen en Waverveen, over de uitoefening van het
recht van handwissel (dertiende penning);
een, van deelnemers aan een demonstratieve bijeenkomst in Hengelo,
over de werkgelegenheid;
een, van de Bond Burgerband Nederland, voor een vrije 27 Mc-band
voor radiozendamateurs.
Al deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie
gezonden aan de betrokken commissies;
9°. een afschrift van een brief van de
hoofdredacteur van het weekblad Story, gericht tot de Directie van de Rijksvoorlichtingsdienst, over het niet mogen afvaardigen van een redacteur
naar de Chinese Volksrepubliek, ter
gelegenheid van het bezoek van Prinses Beatrix en Prins Claus.
Dit afschrift ligt op de griffie ter inzage;
kopie is gezonden aan de betrokken
commissie;
10". de volgende boekwerken:
van de Nederlandse Bank N.V., het
jaarverslag 1976;
de academische proefschriften van:
G. W. Noomen: 'Beweren en motiveren'; J. J. van Cuilenburg: 'Lezer,
Krant en Politiek'.
Deze boekwerken zijn opgenomen in
de bibliotheek der Kamer.
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Ingekomen stukken

Noten

Noot 1 (zie blz. 4047)
De vragen van het lid Verbrugh luiden
als volgt:
1
Is het bericht in NRC/Handelsblad van 23
april juist, als zou de Braziliaanse regering op verzoek van de Nederlandse
Minister van Buitenlandse Zaken overwegen plutonium, dat zou worden verkregen in een opwerkingsfabriek voor
bestraalde kernbrandstof in Brazilië,
op te slaan in depots die door het internationale atoombureau (IAEA) worden gecontroleerd?
2
Is het hier bedoelde plutonium (of zijn
de hier bedoelde plutoniumverbindingen) produkten met een zuiverheidsgraad van 99 a 100 pet.? Zo ja, acht de
Minister het dan niet veiliger indien
het plutonium niet in deze zuivere toestand zou worden opgeslagen, maar in
de vorm van een homogeen mengsel
bestaande uit bij voorbeeld 5 pet. plutonium met 95 pet. niet splijtbaar uranium?
3
Is de Minister niet van mening, dat de
bewaking en controle van depots met
5 pet. plutonium bevattend uranium
aanzienlijk eenvoudiger kan zijn dan
die van depots met 100 procentig plutonium? Is de Minister ook niet van
oordeel, dat opwerkingsfabrieken, die
zo zijn bijgesteld, dat de reiniging en
separatie van bestraalde kernbrandstof niet leidt tot de produktie van ca.
100 procentig plutonium, maaralleen
5 pet. plutonium bevattend uranium
oplevert, minder controle eisen dan
opwerkingsfabrieken, die zuiver plutonium produceren aangezien in de bijgestelde fabrieken het 100 procentige
plutonium niet eens als tussenprodukt
voorkomt?
4
Is de Minister bereid o m , indien vraag
1 bevestigend wordt beantwoord, de
Braziliaanse regering te vragen of zij
slechts de beschikking wil hebben
over 5 pet. plutonium bevattend uranium en aan 100 procentig plutonium
geen behoefte heeft? Indien bij de Braziliaanse regering inderdaad slechts
het eerstgenoemde het geval is, acht
de Minister het dan mogelijk de Brazili
aanse regering voor te stellen slechts
depots met ca. 5 procentig plutonium
in te richten? Ziet de Minister mogelijk
heden om zowel de producent als de
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Braziliaanse afnemer van de opwerkingsfabrieken te bewegen deze opwerkingsfabrieken zo te doen afstellen
dat zij slechts ca. 5 pet. plutonium bevattend mengsel voortbrengen?
Noot 2 (zie blz. 4050)
De vragen van de leden Kolthoff en
Kombrink luiden:

1
Hoe kan de Minister verantwoorden,
dat antwoorden op gestelde vragen in casu de antwoorden van 14 oktober
1976 op vragen van bovenstaande leden d.d. 10 augustus 1976 over de Prijzenbeschikking Makelaars in Onroerend Goed 1976 van 23 juli j l . ' - zo onduidelijk en onvolledig zijn, dat daarop
aansluitende vragen om nadere toelichting en vragen over dezelfde materie een half jaar lang niet beantwoord
kunnen worden?

5
Kan de Minister aangeven, hoe de vertraging van de beantwoording van
vragen die tal van burgers - consumenten - raken met betrekking tot zaken die van het grootste belang voor
hun welzijn en hun financiële positie
zijn, het wonen, en waar vanuit de burgerij, de consumentenbonden en de
Tweede Kamer bij herhaling misstanden zijn geconstateerd, klachten zijn
geformuleerd, verzoeken zijn gedaan
en informatie is gevraagd, zou zijn te
rijmen met een streven naar een voortvarend en doeltreffend consumentenbeleid?
En hoe dit alles valt te rijmen met
het inkomensbeleid van de Regering?
6
Wil de Minister op de kortst mogelijke
termijn schriftelijk antwoord geven op
de meer dan 30 schriftelijk gestelde
vragen van genoemde leden 2 ?
1

2
Is de Ministerthans in staat u i t t e leggen, wat hem reeds op 10 december
1976 door dezelfde leden gevraagd
werd, namelijk hoe hij heeft kunnen
besluiten tot afkondigen van de prijzenbeschikking van juli 1976, terwijl hij
blijkens zijn antwoorden van 14 oktober over onvoldoende duidelijke gegevens beschikte en blijkens zijn mededeling van 2 november de zaak 'juridisch en beleidsmatig zo complex van
aard is dat beantwoording slechts mogelijk zal zijn na uitvoerig onderzoek
en overleg'?

Aanhangsel Handelingen Tweede
Kamerzitting 1976-1977, nr. 131.
2
De vragen hadden betrekking op de
ontwikkeling van tarieven en inkomens bij makelaars, de aard van de
voorwaarden tot bemiddeling en daarbij gehanteerde praktijken, de mogelijk
prijsopdrijvende effecten en vormen
van misbruik bij bemiddeling door één
makelaar voor zowel koper als verkoper.

3
Kan de Minister meedelen waarom hij
ook de vraag van 10 december 1976,
o m uitleg waaruit die complexiteit en
het beweerde noodzakelijke onderzoek
dan wel bestond én de vraag van die
datum of hij alvast dié uit de inmiddels
tot meer dan 30 opgelopen vragen
over deze zaak, wilde beantwoorden,
waarvan dat al wél mogelijk was, afdeed met de mededeling (op 27 januari
1977) dat 'de beantwoording.... vertraging ondervindt' en 'nog wel enige tijd
(zal) vergen'?

1
Is de Minister op de hoogte van de volgende zin op blz. 77 van de Samenvatting Beleid Kabinet Den Uyl
1973-1977, waarin 'de bewindslieden
er naar (hebben) gestreefd, datgene
op te nemen wat zij het meest markant
en relevant vinden.... van het door
hem gevoerde beleid' (uit: Ten Geleide door de Rijksvoorlichtingsdienst):
'voor de verkiezingen zal een nota bij
de Tweede Kamer worden ingediend
inzake de consumptieproblematiek'?

4
Kan de Minister ontkennen, dat de onder 2 en 3 gerecapituleerde vragen in
redelijkheid te beantwoorden waren
geweest?

Noten

Noot 3 (zie blz. 4052)
De vragen van het lid Kolthoff luiden:

2
Mag thans worden aangenomen, dat
dit niet meer voor de verkiezingen althans zeker niet vóór het verkiezingsreces zal geschieden?
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3
Erkent de Minister dat daarmee toezeggingen die hij reeds bij de behandeling van de begroting van zijn departement in november 1975 heeft gedaan, niet zijn nagekomen 1 ?

5
Is het in vraag 2 genoemde voornemen van dusdanig gewicht, dat het begrepen dient te worden onder de formulering 'alles te verrichten wat het
kabinet in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk acht'?

4
Kan de Minister van Economische Zaken, tevens coördinerend bewindsman voor consumentenzaken, zich
voorstellen dat velen, die zich in die zin
hebben geuit, hierin de zoveelste aanwijzing zien dat het consumentenbeleid onderzijn verantwoordelijkheid
het de afgelopen jaren binnen zijn beleid als geheel aan voldoende aandacht heeft ontbroken?
1
Een motie Kolthoff c.s. waarin naast
en in aanvulling op de Nota Selectieve
Groei (economische structuurnota) gevraagd werd o m een beleidsstuk over
de consumentenaspecten, werd aangehouden na toezeggingen van de Minister (zie Handelingen 9, 20 novertv
ber 1975, blz. 1377, derde kolom en
Handelingen 10, 25 november 1975,
blz. 1429, derde kolom).

Noot 4 (zie blz. 4067)
De vragen van het lid Evenhuis luiden:
1
Moet uit het feit, dat de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen nog op
25 april j.l. een beleidsvoornemen inzake de nieuwe lerarenopleidingen
naar de Kamer stuurde, worden afgeleid, dat nog op korte termijn tot uitvoering van dat beleidsvoornemen zal
worden overgegaan?
2
Is de Minister niet van mening, dat het
beleidsvoornemen op het punt van de
afbouw van de M.O.«opleidingen en de
stichting van nieuwe part-time opleidingen regelrecht ingaat tegen de opvattingen van de grote meerderheid
van de Kamer? (Handelingen zitting
1975-1976, blz. 3680-3681, kamerstuk
12376-no. 21).
3
Is de Minister niet van mening, dat hij
op het in de vorige vraag genoemde
onderdeel een politieke controverse
oproept tussen hem en de meerderheid van de Kamer?
4
Is het oproepen van een dergelijke
controverse in overeenstemming te
achten met de demissionaire status
van het kabinet?
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