
94ste vergadering Donderdag 25 juni 1992

Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 148 leden, te
weten:

Aarts, Achttienribbe-Buijs,
Akkerman, Apostolou, Beckers-de
Bruijn, Beijlen-Geerts, Beinema, J.H.
van den Berg, J.T. van den Berg,
Biesheuvel, Bijleveld-Schouten,
Blaauw, Blauw, Boers-Wijnberg,
Bolkestein, Brinkman, Brouwer, M.M.
van der Burg, V.A.M. van der Burg,
Buurmeijer, Van de Camp,
Castricum, De Cloe, Dees, Deetman,
Dijkstal, Van Dis, Doelman-Pel,
Eisma, Van Erp, Esselink, Feenstra,
Franssen, Frinking, Frissen, Van
Gelder, Gerritse, Van Gijzel, Ginjaar–
Maas, De Graaf, Groenman,
Gualthérie van Weezel, Van Heems–
kerck Pillis-Duvekot, Van Heemst,
Van der Heijden, Hermes, Hillen, Van
der Hoeven, Van Hoof, De Hoop
Scheffer, Van Houwelingen, Huibers,
Huys, Van lersel, Janmaat, Janmaat–
Abee, A. de Jong, G. de Jong,
M.D.Th.M. de Jong,
Jorritsma-Lebbink, Jurgens,
Kalsbeek-Jasperse, Kamp, Kersten,
Koetje, Koffeman, Kohnstamm, De
Kok, De Korte, Korthals, Krajenbrink,
Laning-Boersema, Lankhorst,
Lansink, Lauxtermann, Leerlmg,
Leers, Van Leijenhorst, Leijnse,
Lilipaly, Linschoten, Lonink,
Mateman, Melkert, Middel, E. van
Middelkoop, R.M. van Middelkoop,
Van Mierlo, Mulder-van Dam,
Netelenbos, Niessen, Van Nieuwen–
hoven, Nijland, Van Noord, Nuis, Van
Otterloo, Paulis, Van der Ploeg–
Posthumus, De Pree, Quint–
Maagdenberg, Ramlal, Reitsma,
Rempt-Halmmans de Jongh, Van

Rey, Van Rijn-Vellekoop, Roosen-van
Pelt, Rosenmöller, Ruigrok-Verreijt,
Scheltema-de Nie, Schimmel,
Schoots, Schutte, Sipkes, Smits,
Soutendijk-van Appeldoorn, Spieker,
Stemerdink, Swildens-Rozendaal,
Tegelaar-Boonacker, E.G. Terpstra,
G.H. Terpstra, Tommel, Van Traa,
Tuinstra, Van der Vaart, Valk, Ter
Veer, Te Veldhuis, Vermeend,
Versnel-Schmitz, Verspaget,
Vliegenthart, Van der Vlies, Van
Vlijmen, Vos, Vreugdenhil, Vriens–
Auerbach, Weisglas, Wiebenga,
Willems, Witkamp-Ockels,
Witteveen-Hevinga, Wolffensperger,
Wolters, Wöltgens, Ybema, Van Zijl
en Zijlstra,

en mevrouw Dales, ministervan
Binnenlandse Zaken, de heren Hirsch
Ballin, minister van Justitie, Ritzen,
minister van Onderwijs en Weten–
schappen, Kok,
vice-minister-president, minister van
Financiën, Ter Beek, minister van
Defensie, Alders, minister van Volks–
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, mevrouw
Maij-Weggen, minister van Verkeer
en Waterstaat, de heren Andriessen,
minister van Economische Zaken,
Bukman, minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, De Vries,
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, mevrouw
d'Ancona, minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, de
heren Dankert, staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken, Kosto, staatsse–
cretaris van Justitie, Heerma, staats–
secretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu–
beheer, mevrouw Ter Veld, staatsse–
cretaris van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid, en de heer
Simons, staatssecretaris van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur.

D

De voorzitter : Ik deel aan de
Kamer mede, dat is ingekomen
bericht van verhindering van het lid:

Hillen, wegens bezigheden elders,
voor de ochtendvergadering.

Dit bericht wordt voor kennisgeving
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- de verslagen van de

Commissie voor de verzoek–
schriften over een aantal in haar
handen gestelde adressen
(22367, nrs. 157 t/m 191)

Overeenkomstig de voorstellen van
de Commissie voor de verzoek–
schriften wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het wetsvoorstel
Goedkeuring van de op 19 juni
1990 te Schengen tot stand
gekomen Overeenkomst ter
uitvoering van het tussen de
regeringen van de Staten van de
Benelux Economische Unie, de
Bondsrepubliek Duitsland en de
Franse Republiek op 14 juni 1985
te Schengen gesloten Akkoord
betreffende de geleidelijke
afschaffing van de controles aan
de gemeenschappelijke grenzen
met bijbehorende Slotakte,
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voorzitter

Protoco! en Gemeenschappe–
lijke Verklaring (22140);

- het wetsvoorstel
Goedkeuring van de op 27
november 1990 te Parijs tot
stand gekomen Overeenkomst
betreffende de toetreding van de
Italiaanse Republiek tot de op 19
juni 1990 te Schengen tot stand
gekomen Overeenkomst ter
uitvoering van het tussen de
Regeringen van de Staten van de
Benelux Economische Unie, de
Bondsrepubliek Duitsland en de
Franse Republiek op 14 juni 1985
te Schengen gesloten Akkoord
betreffende de geleidelijke
afschaffing van de controles aan
de gemeenschappelijke grenzen,
met bijbehorende Slotakte,
Protocol en Gemeenschappe–
lijke Verklaring (22141) ;

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Vreemdelingenwet, het
Wetboek van Strafrecht, het
Wetboek van Strafvordering en
de Uitleveringswet met het oog
op de uitvoering van de op 19
juni 1990 te Schengen tot stand
gekomen Overeenkomst ter
uitvoering van het tussen de
regeringen van de Staten van de
Benelux Economische Unie, de
Bondsrepubliek Duitsland en de
Franse Republiek op 14 juni 1985
te Schengen gesloten Akkoord
betreffende de geleidelijke
afschaffing van de controle aan
de gemeenschappelijke grenzen
(22142);

- het wetsvoorstel
Goedkeuring van het Protocol
betreffende de toetreding van de
Italiaanse Republiek tot het
Akkoord tussen het Koninkrijk
der Nederlanden, het Koninkrijk
België, het Groothertogdom
Luxemburg, de Bondsrepubliek
Duitsland en de Franse
Republiek betreffende de gelei–
delijke afschaffing van de
controles aan de gemeenschap–
pelijke grenzen, ondertekend te
Schengen op 14juni1985;
Parijs, 27 november 1990 (Trb.
1991, 26)(22207) ,
- van:
- de motie-Wiebenga over reisdocu–
menten (22140, nr. 18).

(Zie vergadering van 24 juni 1992.)

De algemene beraadslaging wordt
heropend.

D
De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Mijnheer de voorzitter! Zoals
ik reeds gemeld heb, is de brief van
de minister van Justitie - nr.
2161429261 - van 24 juni, inzake de
positie van de Konmklijke
marechaussee uitvoerig onderdeel
geweest van beraadslaging in mijn
fractie.

Mijn fractie heeft de brief zeer
diepgaand bestudeerd en na die
brede beschouwing en na dat brede
onderzoek is gebleken, dat mijn
fractie deze brief aan de magere
kant vindt en wel daar, waar in de
brief gesproken wordt over "zo
nodig" enige tientallen extra mensen
van de Koninklijke marechaussee en
"waar nodig" met inschakeling van
de Koninklijke marechaussee. Mijn
fractie had liever gezien, dat de
woorden "zo nodig" en "waar nodig"
waren komen te vervallen.

Met het oog daarop en om de
discussie hierbij niet af te sluiten en
wederom na uitvoerig overleg en
beraad in mijn fractie, heeft de
voltallige fractie van het CDA mij
gemachtigd om mede namens mijn
vriend en collega De Hoop Scheffer
de volgende motie in te dienen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Kamer bij
motie-Koffeman/Vos (21991, nr. 13)
de regering heeft verzocht af te zien
van de voorgenomen reducties op de
formatie van de Koninklijke
Marechaussee;

overwegende, dat de Kamer bij
motie-Gualthérie van Weezel/De
Hoop Scheffer (22140, nr. 10) de
regering heeft verzocht de Konink–
lijke Marechaussee qua organieke
sterkte in staat te stellen (onder
meer) enige vorm van toezicht aan
de binnengrenzen te verzorgen ter
bestrijding van de grensoverschrij–
dende criminaliteit en de Kamer over
de invulling van bovenstaande voor 1
juni 1992 te rapporteren;

overwegende, dat de regering deze
motie in de schriftelijke gedachten–

wisselmg als een ondersteunmg van
haar beleidslijn heeft betiteld;

constaterende, dat de regering sinds
de aanneming van bedoelde motie
door is gegaan met de ontmanteling
van Koninklijke
Marechaussee-brigades onder
andere aan de oostgrens en met het
laten afvloeien van Koninklijke
Marechaussee-personeel in het
kader van reducties bij de krijgs–
macht;

constaterende, dat de brief van de
minister van Justitle van 24 juni
1992 mede daardoor onduidelijk is
over het (alsnog) uitvoeren van de
motie-Gualthérie van Weezel/De
Hoop Scheffer en de motie–
Koffeman/Vos in de zin, dat er
bovenop de 200 man Koninklijke
Marechaussee voor het binnenlands
vreemdelingentoezicht extra
personeel van de Koninklijke
Marechaussee bestemd wordt voor
steekproefsgewijze controle achter
de binnengrenzen;

vaststellende, dat de motie–
Gualthérie van Weezel/De Hoop
Scheffer ook vijf maanden na
aanneming nog niet wordt uitge–
voerd;

verzoekt de regering zo spoedlg
mogelijk doch uiterlijk in de begro–
tingen voor 1993 van Defensie en
Justitie expliciet aan te geven hoe zij
voornemens is bovengenoemde
moties alsnog uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Gualthérie
van Weezel en De Hoop Scheffer.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 23 (22140).

Ik breng als voorzitter van de Kamer
in herinnering, dat wij ooit hebben
afgesproken korte moties te zullen
indienen. Of men nu pas in de Kamer
zit of na geruime tijd de Kamer
verlaat: die afspraak zal toch een
levende moeten blijven!

De heer Gualthêrie van Weezel
(CDA): Voorzitter! In een nieuw leven
zal ik mij aan deze lijn houden!

De voorzitter: Dan krljgt u alleen
maar opdrachten!
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Gualthérie van Weezel

De heer Van Traa (PvdA): Deze
motie zal ook nog in mijn fractie
onderwerp moeten worden van
diepgaand en indringend beraad. Ik
heb er wel één politiek bezwaar
tegen, vooral vanuit onze positie van
regeringspartij. Volgens mij is het
een zwaktebod om hier moties te
gaan indienen om te vragen of oude
moties nog eens uitgevoerd worden.
Dat holt het instrument uit. Het is
niet verstandig. Wij hebben hier een
diepgaande gedachtenwisseling
gehad over bijvoorbeeld de positie
van het hof inzake Schengen. Wij
hebben toen ook overwogen of het
verstandig was een nieuwe motie in
te dienen over de inspanningen van
de regering ter zake. Wij hebben
daarvan afgezien, volgens mij
terecht, omdat onze motie ingediend
in het hoofdlijnendebat daarover
zeer helder is. Misschien helderder
dan de door u bijgestelde motie. In
deze nieuwe motie wordt niet aange–
geven met hoeveel marechaussee
dat probleem dan opgelost is. Had u
die motie dan werkelijk nodig? Ik
denk van niet. Hoeveel
marechaussees wilt u nu hebben en
wilt u ze nu vanmiddag hebben, of
pas in de begroting voor 1993?

De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Zoals bekend doet zich hier in
het debat een beetje het probleem
voor dat wanneer er gesproken
wordt over vakdepartementen, zoals
het ministerie van Defensie en het
ministerie van Justitie, ik mij vaak
moet verstaan met de vertegenwoor–
diger van de Partij van de Arbeid, in
dit geval de heer Vos, die optreedt
als PvdA-woordvoerder inzake de
marechaussee. Deze heeft mij bij
verschillende gelegenheden zijn
steun toegezegd. Dat heeft geleid tot
het ontstaan van de motie–
Koffeman/Vos.

De motie-Gualthérie van
Weezel/De Hoop Scheffer is een
nadere toelichting op de motie–
Koffeman/Vos. De heer Van Traa
heeft tijdens het debat verschillende
malen gesteld niets te voelen voor
een motie-Gualthérie van Weezel/De
Hoop Scheffer. Ik ken het interne
beraad in de Partij van de Arbeid
niet, maar ik heb van andere
collega's uit de Partij van de Arbeid
begrepen dat ik na een diepgaande
discussie in de fractie van dezelfde

Partij van de Arbeid daar grote steun
heb gekregen voor de door mij en
collega De Hoop Scheffer
ingediende motie, zodat het
draagvlak op een gegeven moment
vrij breed was.

Dat heeft ertoe geleid dat ik al
eerder in het debat tegen u gezegd
heb dat de motie-Gualthèrie van
Weezel/De Hoop Scheffer al de
voltallige steun had van de fractie
van de VVD. Zoals u weet, mijnheer
Van Traa, ondanks het feit dat wij
samen in de coalitie zitten,
beschikken het CDA en de VVD toch
over een meerderheid in deze
Kamer. Ik heb dan nog niet eens
gesproken van de steun die ik
gekregen heb van de
protestant-christelijke partijen.

De heer Van Traa (PvdA): Ik heb u
niet nodig om mij dat feit altijd voor
ogen te houden.

De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Wij zijn in deze Kamer niet
alleen bezig met geschreven, parle–
mentair staatsrecht, maar ook met
politiek. U moet deze motie zien als
een ondersteuning voor het
regeringsbeleid en een aansporing
om tot extra werving over te gaan
van marechaussee. Dat is het hart
van de zaak geweest. Wij hebben
eerst die 200 marechaussees extra
gekregen voor toezicht op de vreem–
delingen. Daar bovenop zouden wij
op een gegeven moment
marechaussees aan de oostgrens
halen. Dat is ook op een gegeven
ogenblik de visie geweest van de
VVD bij het aannemen van de motie.
De VVD heeft toen gezegd zeer
sympathiek tegenover de motie te
staan. Ik heb begrepen dat ook deze
motie die ik nu heb ingediend
wederom...

De voorzitter: Wilt u de beant–
woording van de toch eenvoudige
vraag van de heer Van Traa beëin–
digen? Wij hebben deze dag nog
meer te doen, ofschoon ik begrijp
dat u langzamerhand met de
afronding van uw parlementaire
carriére doende bent. Maar mijn
verzoek aan u is toch het kort te
houden.

De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Wij hebben altijd gesproken
over enige tientallen marechaussees.
Ik denk aan een man of 75.

De heer Van Traa (PvdA): Waarom
zet u dat dan niet in de motie? Wilt u
het aantal nu of pas bij de begroting
voor 1993 weten?

De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Op dit ogenblik is er in de
regio nog voldoende marechaussee.
Ik denk even aan de brigade Venlo.

De heer Van Traa (PvdA): Wanneer
wilt u dat aantal nou weten?

De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Ons streefaantal is 75. Dat
mag niet gaan ten koste van de 200.
Dit is een aansporing aan de
regering om wervend op te treden
met selectie en werving om op
termijn op die 75 te komen. Bij de
ingang van Schengen, in 1993,
moeten wij niet voor een situatie
komen te staan die niet verantwoord
is. Ik begrijp dat de heer Van Traa
weer een worsteling meemaakt om
deze motie te ondersteunen.

De heer Van Traa (PvdA): Ik maak
helemaal geen worsteling door, want
ik zal mijn fractie adviseren om de
motie niet te ondersteunen. De
motie-Koffeman/Vos gaat over de
uitvoering van de Defensienota. Zij is
ingediend om te komen tot een goed
personeelsbeleid. Ik vind het
bovendien niet verstandig om hier
moties aan te nemen ter onder–
steuning van het regeringsbeleid.
Daar zijn moties niet voor bedoeld.

De heer Schutte (GPV): Wat mij
betreft kunnen er niet genoeg
marechaussees worden geworven.
Daarmee heb ik dus geen probleem,
maar ik heb wel een beetje een
probleem met deze motie op dit
moment. Ik meen mij namelijk te
herinneren dat de heer Van Weezel
in een eerdere ronde van dit debat
heeft gezegd dat het al dan niet
steunen van de Uitvoeringsovereen–
komst van Schengen voor zijn fractie
mede afhangt van helderheid op dit
punt. Het is de vraag of deze motie
die helderheid kan bieden op het
moment dat wij hierover zullen
stemmen. Ik heb immers begrepen
dat wij vandaag of vannacht zullen
stemmen over de Uitvoeringsover–
eenkomst, terwijl de motie stelt dat
uiterlijk bij de begroting voor 1993
moet worden aangegeven hoe de
eerdere motie wordt uitgevoerd.
Heeft de heer Van Weezel nu
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Gualthérie van Weezel

namens zijn fractie de koppeling met
het stemgedrag over de uitvoerings–
motie losgelaten of niet?

De heer Gualthèrie van Weezel
(CDA): U moet het zo zien dat deze
motie een uiterste poging van mij is
om de fractie bereid te krijgen om
voor Schengen te stemmen.

De heer Schutte (GPV): Maar het
effect van die uiterste poging zal
volgens de tekst van de motie
eventueel pas kunnen blijken in de
begroting die op Prinsjesdag wordt
aangeboden. Stelt u dan voor om de
stemming uit te stellen tot Prins–
jesdag?

De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Nee, wij krijgen straks toch,
zoals bij elke motie, de visie van de
regering daarop te horen?

De heer Schutte (GPV): Dus als de
regering nu inhoud geeft aan uw
motie door te zeggen dat zij er niet
bij de begroting op terugkomt, maar
nu al aangeeft hoe zij het zal
invullen, zult u voorstemmen?

De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): U gaat net als de heer Van
Traa op de stoel van de regering
zitten. Ik heb een motie ingediend en
het goede gebruik...

De heer Van Traa (PvdA): Nee, ik
vroeg u gewoon hoeveel u wilde
hebben en daar geeft u nu geen
antwoord meer op.

De voorzitter: Nee, de heer Van
Weezel is bezig met zijn antwoord
aan de heer Schutte.

De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Het goede gebruik in de
Kamer is dat je, als je een motie
indient, daar de visie van de regering
op krijgt. Ik weet niet wat de
regering zal zeggen, maar als zij zich
goed in de strekking van de motie
kan vinden en alles zal doen om hier,
gezien de samenhang tussen
Defensie en Justitie, zeker in de
volgende begroting van Defensie en
Justitie nader op terug te komen,
zou dat voor mijn fractie aanleiding
zijn om veel sympathieker tegen
Schengen aan te kijken dan thans.

De heer Schutte (GPV): Maar dan
zegt de regering in feite hetzelfde als

in de brief die wij gisteren hebben
gekregen.

De heer Van Traa (PvdA): De heer
Van Weezel laat nu dus de spanning
los die hij gisteren nog op het hele
Schengenverhaal legde.

De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Dat maakt u ervan. Waarom
doet u toch zo halsstarrig?

De heer Van Traa (PvdA): Ik doe
helemaal niet halsstarrig. Ik wil
alleen maar weten...

De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Ik heb uw steun voor die
motie helemaal niet nodig.

De heer Van Traa (PvdA): Dat had u
al uitgelegd. Het is nooit goed om u
kwaad te maken. Maakt u zich nu
niet kwaad. Het enige wat ik wilde
vragen is of die spanning die er
gisteren was, nu weg is.

De voorzitter : Het woord is aan de
regering!

D

Minister Hirsch Ballin : Mijnheer de
voorzitter! In de zojuist ingediende
motie zijn tweeërlei vragen aan de
orde: de taken en de mensen voor
die taken. De taakverdeling tussen
collega Ter Beek en mij zal zodanig
zijn dat hij meer zal ingaan op de
mensen voor de taken, terwijl ik
meer op de taken zal ingaan.

De motie, voorgesteld door de
heer Gualthèrie van Weezel, gaat
terug op eerdere moties, waarbij ik
constateer dat de motie van de
heren Koffeman en Vos betrekking
heeft op de reducties op het perso–
neelsbestand van de marechaussee,
en de motie van de heren Gualthérie
van Weezel en De Hoop Scheffer
ingediend tijdens het debat over de
hoofdlijnen van Schengen, gaat over
de taken. Daarover wil ik het
volgende zeggen. Het is zeker nuttig,
waardevol en door mij bijzonder
gewaardeerd dat de marechaussee
in de toekomst, waar het gaat om de
politietaken in de grensregio's,
evenals in verscheidene andere
gebieden - ik noem het binnenlands
vreemdelingentoezicht - bereid is,
capaciteit ter beschikking te stellen
voor ondersteuning van de vervulling
van politietaken zoals de zojuist

genoemde. Vandaar dat de reacties
op deze moties wat mij betreft vanuit
een positieve houding zijn bepaald,
namelijk waardering voor de
mogelijkheden om vrijkomende
capaciteit van de marechaussee
zoveel mogelijk aan te wenden voor
ondersteuning bij de vervulling van
politietaken.

Dat geldt ook voor de toekomst,
en dus ook voor het verzoek dat is
vervat in de zojuist door de heer
Gualthèrie van Weezel voorgestelde
motie. Ik stel het dus op prijs -
anders gezegd: ik hecht eraan - dat,
wanneer de noodzaak zich voordoet
voor politietoezicht in de grens–
regio's om een beroep te doen op de
marechaussee, die bijstand zoveel
mogelijk wordt verkregen. Vandaar
dat de intentie van mijn kant positief
is ten aanzien van het verzoek, vervat
in deze motie.

Ik moet wel een aantekening
plaatsen bij de aard van de taken. De
formulering van deze moties - steek–
proefsgewijze controle achter de
binnengrenzen - komt niet voor in
eerdere moties. Ik neem uiteraard
graag aan dat niet bedoeld is, iets
anders te zeggen dan in de eerdere
moties, maar voor alle duidelijkheid
wil ik wel opmerken dat de regering
uiteraard niets zal doen wat in strijd
is met de Uitvoeringsovereenkomst
van Schengen, die ons verplicht tot
afschaffing van grenscontroles. Er is
in de overeenkomst een mogelijkheid
geopend voor een bepaald handelen
in uitzonderingssituaties, waarop ik
in het hoofdlijnendebat ben
ingegaan. Wat wij wel zullen doen,
en ook van belang achten van onze
kant, is dat de politietaken in de
grensregio's adequaat zijn ten
opzichte van de nieuwe situatie na
inwerkingtreding van de Uitvoerings–
overeenkomst van Schengen.

D

Minister Ter Beek : Voorzitter!
Alvorens iets te zeggen over de
feitelijke mogelijkheden om
uitvoering te geven aan de motie van
de heren Van Weezel en De Hoop
Scheffer toch nog een opmerking
over de eerste overweging van de
heden ingediende motie. Die
overweging is wel buitengewoon kort
door de bocht geformuleerd, en doet
ook geen recht aan wat er feitelijk in
het dictum van de motie van de
heren Vos en Koffeman staat. Zoals
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Ter Beek

de heer Van Traa al terecht
opmerkte, is die motie ingediend bij
de behandeling van de Defensienota
vorig jaar juni. Wat was er toen aan
de orde? Toen was aan de orde het
feit dat als gevolg van een vermin–
derde omvang van de krijgsmacht,
daarmee ook sprake zou zijn van een
verminderde militaire politietaak van
de Koninklijke marechaussee. Bij de
behandeling van de Defensienota is
opgemerkt dat die voorgenomen
reducties ook in verband zouden
moeten worden gebracht met de
reorganisatie van de Koninklijke
marechaussee als geheel en met
eventuele nieuwe taken van de
Koninklijke marechaussee. Daarom
werd in de motie gevraagd om
omvang en tijdsfasering van die
reducties nog eens nader te bezien.
Bij de behandeling van de begroting
van Defensie in november vorig jaar
hebben wij daarover opnieuw
gesproken Toen heb ik toegezegd
om nader inzicht te verschaffen met
betrekking tot de ontwikkeling van
het personeelsbestand van de
Koninklijke marechaussee bij de
begroting voor 1993.

Collega Hirsch Ballin heeft volgens
goed CDA-gebruik, vanuit een
positieve grondhouding gesproken
over de motie. Die positieve grond–
houding is ook bij mij aanwezig. Wel
wijs ik heel nadrukkelijk op een
aantal feiten. Er wordt in de motie
gesproken van de ontmanteling van
KMar-brigades aan de oostgrens.
Dat kan allicht het misverstand
wekken, te meer daar in dezelfde
zinsnede ook weer wordt gesproken
over reducties, dat het hier zou gaan
om het verminderen of het afstoten.
Dat is hier niet in het geding. Het
gaat hier om 325 man aan de
oostgrens die vrïjkomen om andere
taken binnen de Koninklijke
marechaussee te verrichten. 200
daarvan zullen een taak krijgen bij
het binnenlands vreemdelingentoe–
zicht. Ook zal een aantal worden
ingezet voor de bewaking van de
buitengrenzen, bijvoorbeeld
Rotterdam, en een aantal is bestemd
voor Schiphol. Derhalve zou wellicht
een wat trefzekerder formulering van
de motie op dat punt op z'n plaats
zijn.

Ik wijs er verder op dat er op dit
moment binnen de Koninklijke
marechaussee sprake is van een
tekort van 162 man tussen de
organieke sterkte en de feitelijke

vulling. Dat is al een factor waarmee
wij rekening hebben te houden.
Verder is het de Tweede Kamer
bekend - het gebeurt ook met
warme instemming van deze Kamer
- dat onderdelen van de Koninklijke
marechaussee gedetacheerd zijn op
bijvoorbeeld Sint Maarten en voor
een aantal vredesmissies, zoals in
Cambodja, Joegoslavië en Angola.
Dat brengt ook nogal wat met zich.
Bovendien is de Koninklijke
marechaussee belast met een aantal
veiligheidstaken, bijvoorbeeld
wanneer burgerlijke of militaire
hoogwaardigheidsbekleders ons land
bezoeken. Dat kost ook altijd zo'n 35
man. Vervolgens moet ik nog
opmerken dat de huidige situatie
zodanig is dat een relatief groot deel
van de brigades voor hun werk een
vulling van 100% nodig heeft. Dat
levert dus ook weer een bepaalde
spanning op. Dat laat onverlet mijn
positieve grondhouding met
betrekking tot deze motie, maar ik
meende dat de Kamer er toch recht
op had om in dit stadium te weten
dat niemand tot het onmogelijke is
gehouden.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: De stemmingen over
deze wetsvoorstellen en de daarover
ingediende moties zullen na de
lunchpauze plaatsvinden.

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de minister van

Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer over
de uitkomsten van de UNCED
(22031, nr. 9)

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Willems (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de
minister van VROM voor de
adequate informatie die wij
inmiddels van hem over de UNCED
hebben verkregen via een uitvoerige
brief. Ik wil ook meteen aan het
begin van mijn bijdrage zeggen dat
ik ook veel waardering heb voor de
inzet van de minister, de
collegae-bewindslieden die tijdens
de conferentie aanwezig waren, de
vele ambtenaren en andere betrok–

kenen voor en met name tijdens de
conferentie. Wij hebben er zelf zeer
dichtbij gezeten en kennis van
kunnen nemen. De inzet was buiten–
gewoon energiek en constructief.

Desondanks zijn de uitkomsten
van "Rio" zeer teleurstellend,
voorzitter, als je deze afzet
tegenover de enorme problemen
waar wij voor staan. Deze liggen
zowel op het terrein van de ontwik–
kelingsproblematiek - de kloof
tussen arm en rijk wordt steeds
groter, ook binnen de ontwikkelings–
landen zelf overigens, zo konden wij
in Rio constateren - maar zeker ook
op het terrein van de mondiale
milieubedreigingen. Dat er een
koppehng is gelegd tussen beide
problematieken, is natuurlijk
verheugend, maar het moet mij wel
van het hart dat de simplistische
wijze waarop collega Te Veldhuis die
relatie deze week legde in het
VNO-blad De Onderneming er niet
op wijst dat iedereen goed begrepen
heeft hoe de koppeling eruit ziet.

De opstelling van de G77 en
China, voorzitter, van de minder
ontwikkelde landen, verdient veel lof,
maar die van de rijke landen veel
kritiek. Zij hebben nauwelijks finan–
ciële toezeggingen willen doen. Ook
Nederland heeft zijn financiële
toezeggingen ingebed in talloze
voorwaarden en voorbehouden. Wij
hebben hier, voordat de UNCED
begon, de nodige kritiek op geuit. Ik
moet vaststellen dat de speech die
de minister-president tijdens de
conferentie heeft gehouden, niet
afweek van wat ons van tevoren was
voorgehouden. Wij moeten dus
vaststellen dat het kabinetsstandpunt
niet dichter bij dat van ons is
gekomen waar het om de financiële
toezeggingen ging. Wij hadden liever
gezien dat de voorbehouden die
gemaakt zijn, dat de voorwaarden
die hierin geformuleerd zijn dat de
financiële toezeggingen gekoppeld
zouden zijn aan de bijdrage van
andere landen, losgelaten zouden
zijn.

Voorzitter! De verklaring van Rio
bevat tal van elementen die in het
Nederlandse beleid onvoldoende
zichtbaar zijn, ook al steekt
Nederland niet slecht af waar het
gaat om zijn milieubeleid en zijn
ontwikkelingsbijdrage, maar wij zijn
dan ook het meest vervuilde land en
een van de rijkste van de wereld, dus
wij mogen hier ook wel iets meer
aan doen.
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Willems

Met name de noodzaak, zoals dat
in principe 16 van de declaratie van
Rio staat, economische instrumenten
te hanteren om niet-duurzame
produktie en consumptie af te
remmen en te elimineren - zoals in
principe 8 gelukkig is blijven staan
ondanks de weerstand van de
Verenigde Staten - lijkt binnen de
EG nog niet voldoende draagvlak te
hebben, althans in de praktijk. De
concurrentieverhoudingen blijken
dan altijd meer de doorslag te geven
dan dit soort plechtige beloften.

Het tweede punt waar ik op wijs is
de ondertekening van het Klimaat–
verdrag. Wij kunnen dit slechts zien
als een eerste bescheiden stap om
het energieverbruik in het Noorden
te verminderen. Het is jammer dat de
regering haar initiatief niet heeft
doorgezet om met een aantal gelijk–
gezinde landen een protocol op te
stellen, waarin men zich verplicht
verdergaande stappen te zetten. Ik
weet dat anderen hier anders over
denken, maar ik hecht eraan om nog
eens uitdrukkelijk aan te geven dat
wij waardering hadden voor dit initi–
atief.

Ook de EG-verklaring, zoals deze
er uiteindelijk is gekomen, verplicht
Nederland tot een veel radicaler
beleid dan nu wordt gevoerd. Ik doe
dan ook een dringend beroep op de
Kamer en de regering om alsnog
positief te reageren op mijn tijdens
de UCV over de klimaatnota
ingediende motie om een dergelijk
initiatief van gelijkgezinden te
nemen, samen met andere
EG-landen en wat mij betreft ook
niet-EG-landen.

Mijn vraag is welke stappen de
regering nu gaat zetten om tot een
aanscherping van het Wereldklimaat–
verdrag te komen. Is het niet de
hoogste tijd om met gelijkgezinde
landen een gemeenschap voor
duurzame ontwikkeling te vormen
door middel van een systeem van
milieuheffingen aan de buiten–
grenzen, als de EG blijft weigeren als
geheel die duurzaamheid als
uitgangspunt van haar beleid te
nemen?

Voorzitter! Mijn derde punt betreft
het biodiversiteitsverdrag. Dit dient
voor de regering aanleiding te zijn
om alsnog de wens van de Kamer uit
te voeren om de uitvoering van het
Natuurbeleidsplan te versnellen,
inclusief de beschikbaarstelling van

de extra financiële middelen die
hiervoor nodig zijn.

Ik sta positief tegenover de
bilaterale overeenkomsten met Costa
Rica en Bhutan. Ik wil wel graag
weten of deze nu verder worden
uitgewerkt in formele verdragen,
zodat de Kamer erbij betrokken
wordt en of deze weg ook wordt
ingeslagen ten aanzien van andere
landen. Ik kan hier in het stuk van de
regering niets over lezen.

Aan ons is nu de opdracht om de
in Rio ingeslagen weg te vervolgen,
in de eerste plaats natuurlijk door In
eigen land orde op zaken te stellen,
waar het de energieheffing en de
energiebesparing betreft, het hart
van ons industriële beleid.

Van de regeringsvoornemens om
in het jaar 2000 ten opzichte van
1989-1990 tot een vermindering van
3% tot 5% CO 2-emissies te komen,
komt niets terecht als er geen
beleidsintensivering plaatsvindt.
Mogen wij die beleidsintensivering
tegemoetzien op Prinsjesdag, als
reactie op het rapport van de Stuur–
groep-Wolfson? Of moeten wij er
rekening mee houden dat ook 1993
een verloren jaar zal worden? Hoe
wordt na Rio het maatschappelijk
draagvlak voor een radicaal milieu–
beleid georganiseerd? Kan de
minister nog eens ingaan op de
follow-up van het Platform Brazilië

en mijn al vaak uitgesproken wens
om ook op plaatselijk en regionaal
niveau platforms voor duurzame
ontwikkeling te stimuleren? Neemt
de regering wat de internationale
follow-up betreft, ook nog stappen
om samen met andere landen het
draagvlak voor een zo zwaar
mogelijke commissie duurzame
ontwikkeling bij de Verenigde Naties
te organiseren?

Ik wacht met belangstelling het
uitvoerige UNCED-verslag van de
regering af, maar ik verzoek de
regering om daarin ook uitgebreid in
te gaan op de consequenties die zij
uit Rio trekt voor het Nederlandse
beleid. Ik sluit af met een citaat uit
de Rio-declaratie: vrede, ontwik–
keling en milieubescherming zijn
afhankelijk van elkaar en
ondeelbaar.

D
Mevrouw Verspaget (PvdA):
Mijnheer de voorzitter! In de
Verenigde Naties kwamen veertig
jaar geleden de mensenrechtencon–
venties tot stand. Voortaan zou ieder
mens recht hebben op burgerlijke en
politieke vrijheden en op een redelijk
bestaan. Er was een wrede wereld–
oorlog voorafgegaan aan deze
buitengewoon belangrijke interna–
tionale stap. De VN-conferentie over
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Verspaget

duurzame ontwikkeling, de UNCED,
is in belang vergelijkbaar met die
mensenrechtenverdragen. Opnieuw
is internationaal een belangrijke stap
gezet. Ditmaal niet alleen maar om
de mensenrechten op duurzame
ontwikkeling in het heden, maar ook
voor de komende generaties vast te
leggen Dat is, zoals de minister in
zijn verslag aangeeft, een doorbraak.

Voorzitter! Nederland heeft een
belangnjke rol gespeeld bij de
voorbereiding van de LJNCED. Op
ambtelijk niveau, op ministerieel
niveau, door de NGO's, het Platform
voor duurzame ontwikkeling, is kei–
en keihard gewerkt om van de
UNCED een succes te maken. Een
jaar lang heeft Nederland het
voorzitterschap van de EG benut om
tot een zo hoogwaardig mogelijke
inbreng van de EG in de UNCED te
komen. Tijdens de UNCED, helaas
niet meer als voorzitter, is deze inzet
onverminderd doorgegaan. Daarvoor
hulde aan de bewindslieden en hun
staf. Hoezeer hun inzet internationaal
werd gewaardeerd, blijkt uit de hoge
posities die Nederland tijdens het
proces innam. Terecht heeft
Nederland zich, in overeenstemming
met de door de Kamer aanvaarde
instructies, af en toe onttrokken aan
het weinig bevredigende functio–
neren van de EG om via gelijkge–
zinde landen in overleg met ontwik–
kelmgslanden stappen verder te
zetten. Ik vraag mij zelfs af of
Nederland zich niet eerder - dat
geldt met name op het punt van de
hulp - had moeten onttrekken aan
het keurslijf van de EG. Brekebeen
Europa dreigt immers te lang een
breed gedragen uitkomst te
verkleinen. Mijn fractie is wat de
Europeanisering van de ontwikke–
lingssamenwerking betreft, een
gewaarschuwd man.

Is, afgezien van de Nederlandse
inzet, UNCED geslaagd? Eén ding is
duidelijk. De UNCED-uitkomsten zijn
geen mondiale blauwdruk voor
overleven, zeker niet voor de ontwik–
kelingslanden. De vraag is of dat in
redelijkheid had kunnen worden
verwacht. Helaas niet, daarvoor zijn
de problemen te groot en de tijd van
voorbereiding te kort. Veel landen
hebben nog maar nauwelijks een
begin gemaakt met duurzame
ontwikkeling; voormalige Oostblok–
landen vanwege de vuile erfenis van
de planeconomie, ontwikkelings–
landen vanwege armoede, rijke

landen uit onwil. Duurzame ontwik–
keling is een relatief nieuw, moeilijk
concept, dat om een vergaande
cultuuromslag vraagt.

In dat licht is UNCED eeri
doorbraak. Twee verdragen, een
beginselverklaring en de agenda voor
de toekomst, is heel wat in veertien
dagen. Er waren ook teleurstellingen,
zoals de regering aangeeft: geen
substantiële verhoging van de
ontwikkelingshulp, geen bindende
verklaring over milieurecht, de erbar–
melijke rol van de Verenigde Staten
als monument van verouderd econo–
misch denken, geen commissie van
de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties voor duurzame
ontwikkeling, maar slechts een van
de ECOSOC.

Toch slaat de balans bij ons
positief door. Zoveel afspraken, zulke
vergaande beginselen als bijvoor–
beeld het voorzorgprincipe en de
internalisering van milieukosten, de
belangrijke bijdrage die NGO's,
vrouwen en inheemse volkeren
kunnen leveren aan de uitwerking
van het proces, is zeer bemoe–
digend. Er is meer dan een begin
gemaakt. Het gaat er nu om, de
uitkomsten van Rio te maximali–
seren, in Nederland zelf, in Europa
en binnen de VN. Wij verwachten
ook van de regering dat zij in haar
nader verslag hierop zal ingaan. Wat
zijn de consequenties voor
Nederland en welke stappen gaat
Nederland internationaal voorbe–
reiden? Wat gaan wij nu doen, zelf,
in Nederland op de belangrijke
punten van Rio: energie, biodiver–
siteit, produktie en consumptie? Wat
hebben wij over voor de ontwikke–
lingslanden?

Premier Lubbers heeft in Rio
gepleit voor 1% BNP in 1994 voor
ontwikkelingshulp. Dat moet vertaald
worden, zoals ook gisteren is
besproken, in de komende begro–
tingen. Wij willen ook aandacht voor
de internationale consequenties.
Tijdens de VN-vergadering in
september moeten over het
mandaat, de invulling van de
commissie voor duurzame ontwik–
keling, over de financiering van
Agenda 21 en de uitvoering nadere
afspraken worden gemaakt.
Daarvoor moet bijtijds gelobbyd
worden, omdat deze afspraken van
groot belang zijn. De commissie voor
duurzame ontwikkeling zal, om enige
status te krijgen, bemenst moeten

worden door eminente personen.
Wat is de inzet van de Nederlandse
regering daarbij? Er zal gezocht
moeten worden naar nieuwe,
additionele, reeel haalbare financiële
middelen voor de uitvoering. De weg
naar verhandelbare emissierechten is
nog te lang. Welke andere mogelijk–
heden zijn er?

Voorzitter! In het licht van onze
discussies over hulp aan
Oost-Europa was het opmerkelijk dat
de Oosteuropese landen zich aan de
zijde van de industrielanden
schaarden in hun wens om 0,7%
BNP hulp aan de ontwikkelings–
landen te geven, zij het dat zij de
hoogte hiervan voorlopig niet kunnen
halen. Wij moeten dat goed in onze
oren knopen

Tot slot vraag ik de regering om in
haar verslag aandacht te besteden
aan de appreciatie van de afspraken
die tijdens de conferentie zijn
gemaakt, voorstellen voor de
komende VN-vergadering ter
uitvoering van de UNCED, de relatie
tussen het UNEP en deze commissie,
de beoordeling van de rol van de
Verenigde Staten alsmede de beoor–
deling van het functioneren van het
EG-voorzitterschap en de conse–
quenties daarvan voor het EG-beleid
ten aanzien van milieu en ontwikke–
lingssamenwerking, de vertaling en
de uitwerking van de UNCED–
afspraken voor het Nederlandse
beleid en de consequenties voor het
budget voor Ontwikkelingssamen–
werking.

D

De heer Te Veldhuis (WD):
Voorzitter! De UNCED-conferentie in
Rio de Janeiro zit er nu op. Rio
betekende veertien dagen mondiaal
onderhandelen over de relatie tussen
ontwikkeling en milieu. De confe–
rentie leverde uiteindelijk acht inter–
nationale verdragen of afspraken op.
De milieubeweging is teleurgesteld
over de resultaten en dat is begrij–
pelijk, omdat zij hoog had ingezet.
Maar ik denk dat het toch niet realis–
tisch is geweest. Het is immers een
hele klus om nu zowel voor de
sloppenwijken op de vuilstortplaats
in Rio als voor ons een zelfde
progressieve milieunoemer te
ontwikkelen zoals wij die in de
afgelopen 25 jaar geleidehjk voor
onszelf hebben vastgesteld
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De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! De heer Te Veldhuis wil
toch niet beweren dat de milieupro–
blemen in de sloppenwijken van Rio
ook maar in de verste verte lijken op
de milieuproblemen waar wij hier in
het Westen mee zitten? Dat was ook
de kritiek die ik had op zijn artikel in
het blad De Onderneming. Het is een
vergelijking die helemaal mank gaat.
Bovendien is het daar redelijk
schoon en wordt al het afval
gebruikt.

De heer Te Veldhuis (VVD):
Voorzitter! Met mijn zin heb ik willen
aangeven dat landen die, zeker inter–
nationaal gezien, al erg ver zijn in de
ontwikkeling van hun beleid - nog
afgezien van de vraag of men al
schoon is - zoals Nederland met het
NMP en het NMP-plus, onverge–
lijkbaar zijn met landen waar het
denken over het milieu nog volstrekt
in de kinderschoenen staat. Dat
hebben de heer Willems en ik
hebben bijvoorbeeld in de sloppen–
wijken kunnen zien. Daar moet men
nog beginnen met na te denken over
het milieu. Men woont daar nog
tussen en op het afval en naast de
open riolering. In Rio moesten twee
verschillende lijnen bij elkaar
gebracht worden. Wij hebben er zelf
heel lang, 25 jaar, over gedaan
voordat wij op het punt zijn gekomen
waar wij nu zijn.

Voorzitter! Ook al vindt de
VVD-fractie dat wij er nog lang niet
zijn, toch is zij van mening dat Rio
per saldo een bemoedigende start
heeft opgeleverd voor het mondiaal
bewustwordingsproces op milieu–
gebied. Want zoals voorheen de
Verklaring voor de rechten van de
mens er is gekomen, is er nu ook een
Rio-verklaring waarin in elk geval de
grondbeginselen voor het milieu
wereldwijd zijn vastgelegd. En die
wereldwijde verbintenis mag pure
winst worden genoemd.

Voorzitter! De Verenigde Staten
hebben in Rio helaas geen inspire–
rende milieurol vervuld. Zij hebben
de kans op mondiaal milieuleider–
schap niet gegrepen, ondanks hun
bestaande voorsprong op sommige
milieuterreinen. Verkiezingen en
economische belangen drongen de
Verenigde Staten in een defensieve
rol en dat is jammer. Toch verdient
hun standpunt over het beschermen
van intellectuele eigendommen en
patenten nadere bestudering.

De Europese Gemeenschap blonk
opnieuw en zorgwekkend uit door
gebrek aan eenheid. Milieucommis–
saris Ripa di Meana kwam zelfs niet
eens opdagen. Commissievoorzitter
Delors vertrok voortijdig uit Rio
zonder te speechen en het voorzit–
terschap was soms weifelend.
Kortom, het was een zeer mager
optreden. De Nederlandse regering
viel in het bijzonder op door twee
wederwaardigheden. Enerzijds door
keihard te werken en zeer actief te
participeren in de onderhandelingen.
Op dit punt hebben de ministers
Alders en Pronk duidelijk gescoord,
evenals hun ambtenaren. Die pluim
verdienen zij. Anderzijds isoleerde de
regering zich naar onze mening
onnodig van Europa en andere
landen. Minister Alders wilde immers
aanvankelijk met enkele
niet-Europese landen een verder–
gaande CO 2-reductie proclameren
dan die van het Wereldklimaat–
verdrag. Dat wekte begrijpelijkerwijs
irritatie bij de EG en bij andere
landen, waaronder de VS.

Minister Alders was aanvankelijk
op dit punt niet loyaal ten opzichte
van de EG en niet tactisch ten
opzichte van de VS. Zo vergroot je
naar onze mening je internationale
krediet niet, ook al keerde minister
Alders ten slotte wijselijk in de
EG-schoot terug. De strategie op dit
onderdeel vinden wij bepaald niet
gelukkig.

Mevrouw Verspaget (PvdA)
Voorzitter! Herinnert de heer Te
Veldhuis zich dat in de instructies die
wij in een eerdere vergadering
hebben goedgekeurd, de regering
heeft gezegd dat Nederland ernaar
blijft streven in EG-kaderte
opereren, doch niet uitsluit, gezien
de bovengestelde problematiek dat
Nederland eventueel in overleg met
gelijkgezinde landen eigen initi–
atieven zal ontwikkelen? Dat is toch
in overeenstemming met hetgeen in
Rio is gebeurd?

De heer Te Veldhuis (VVD): Ik heb
de instructies gezien. Ik heb in Rio
zelf geconstateerd wat de gevolgen
daarvan zijn geweest. Die gevolgen
moeten wij nu onder ogen zien. Ik
som die gevolgen op in een
algemene benadering van wat er in
Rio is gebeurd.

Mevrouw Verspaget (PvdA): De

heer Te Veldhuis erkent dat de
regering in overeenstemming met de
instructies heeft gehandeld, die door
de Kamer zijn goedgekeurd?

De heer Te Veldhuis (VVD): De
regering heeft de instructies
opgesteld. Wij hebben gezien wat er
internationaal is gebeurd. Wij
moeten dat hier constateren als
evaluatie van hetgeen in Rio is
gebeurd. Zo simpel is het.

Mevrouw Verspaget (PvdA): Ik
herinner de heer Te Veldhuis eraan
dat wij in het mondeling overleg op
basis van deze brief van 15 mei
geaccordeerd hebben wat de
regering ging doen.

De heerTe Veldhuis (VVD):
Inderdaad. Ik mag mevrouw
Verspaget er dan misschien aan
herinneren wat de VVD-fractie
daarover heeft gezegd. Ik heb zelfs
het woord betweterig in de mond
genomen. Ik wil dat vandaag niet
herhalen. Ik heb dat signaal wel
afgegeven in het mondeling overleg,
zoals mevrouw Verspaget zich
hopelijk ook herinnert.

Minister Alders Voorzitter! Kan de
heer Te Veldhuis de gevolgen
schetsen die hij gezien heeft in Rio
de Janeiro?

De heer Te Veldhuis (VVD): Dat is
de irritatie die bij de EG werd
gewekt. Ik noem een verklaring van
het hoofd van de ambtelijke
delegatie van de EG, waarop ik
dadelijk terugkom. Ik vind dat niet
positief.

Hoe dan ook, na het overleg in Rio
blijft Nederland front leader op
milieugebied. Het Rio-actieplan
Agenda 21 gaat doorgaans veel
minder ver dan ons NMP en
NMP-plus. De milieugezindheid van
Nederlandse burgers en bedrijven is
bovendien zeer positief te noemen,
zeker internationaal bezien. Het is
dan ook een uitdaging om de
Rio-partners in goede harmonie naar
het Nederlandse niveau op te
trekken. Daarvoor is veel tact nodig.
Nederland mag wat ons betreft best
vooraan in de internationale milieu–
harmonie meelopen en blijven
meelopen. Nederland moet echter
niet eenzijdig voor die internationale
troepen willen uitlopen, ook niet met
een eenzijdige C02-heffing. Per saldo
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helpt die het milieu nauwelijks of
niet, terwijl daardoor wel de concur–
rentiepositie van ons bedrijfsleven en
daardoor ook het draagvlak en de
geloofwaardigheid van het nationale
milieubeleid kunnen worden
aangetast.

Laten wij dus vooral de mondiale
en Europese realiteit in het oog
houden. Een Nederlands milieu–
gedrag a la Calimero of een Neder–
landse kabouterverklaring a la Rio -
dat is de verklaring van Laurens-Jan
Brinkhorst - zouden per saldo
weleens averechts kunnen uitpakken,
zowel nationaal als internationaal
gezien. Die les heeft Rio ons ook
geleerd. Daar duidde ik zojuist op bij
de interruptie van de minister en
mevrouw Verspaget.

Minister Alders: Voorzitter! Mag ik
de heer Te Veldhuis vragen om, als
hij iemand citeert, hem dan correct
te citeren? De heer Laurens-Jan
Brinkhorst heeft in Rio de Janeiro op
een persconferentie gezegd, dat
indien de verklaring zich zou
beperken tot Oostenrijk, Zwitserland,
Liechtenstein en Nederland, deze het
effect zou hebben van een Calimero–
verklaring. Dat heeft hij gezegd.
Niets anders en niets meer. ik vraag
mij af of wij in het normale verkeer
met de Kamer gaan reageren op wat
op persconferenties wordt gezegd.
Als de heer Te Veldhuis dat dan toch
doet, laat hij dan wel juist citeren!

De heer Te Veldhuis (WD): Het is
gezegd, zij het in het verband dat de
minister nu aangeeft. Buiten deze
landen zijn er bij mijn weten geen
andere meer bijgekomen. Per saldo
komt de verklaring daarop uit.

Minister Alders: Vergis ik mij dan
als ik zeg dat er een EG-verklaring is
uitgekomen?

De heerTe Veldhuis (VVD): Die is
er inderdaad gekomen. Dat was een
andere dan de verklaring die de
minister aanvankelijk met
Zwitserland, Oostenrijk en een paar
Polynesische eilanden wilde
uitbrengen. Ik zou weleens de
verklaring die de minister met enkele
niet-EG-landen wilde uitbrengen hier
op tafel willen hebben. Ik zou de
tekst die toen is opgesteld en die
aan andere landen is voorgelegd,
weleens willen zien om na te gaan of
deze in lijn is met de nota Klimaat–
verdrag.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Nu gebeurt er iets
vreemds. Juist de nota Klimaat–
verdrag eist van Nederland een
verdergaande commitering dan de
EG bereid is te doen. Het is dus juist
dat de regering in het verlengde van
de nota Klimaatverdrag een verder–
gaande stap probeert te zetten. In de
nota Klimaatverdrag wordt ervan
uitgegaan dat er in EG-verband een
stabilisatie plaatsvindt en dat
Nederland veel verder moet gaan
dan alleen een stabilisatie, omdat wij
namelijk een oververbruik hebben
ten opzichte van het gemiddelde.

De heer Te Veldhuis (VVD):
Voorzitter! Er zijn binnen de EG
afspraken gemaakt tot het jaar 2000.
Die verklaring is uiteindelijk ook als
een officieel stuk van de EG aan de
stukken toegevoegd. Voor zover mijn
informatie reikt, ging de verklaring
die met een paar andere landen zou
worden uitgebracht over de periode
na 2000 en over het beleid wat daar
uitgezet zou worden. Ik wil graag
weten wat precies in die verklaring
staat en wat de relatie is met de nota
Klimaatverdrag. Is die in overeen–
stemming met de tekst van de nota
Klimaatverdrag? De minister zal ons
deze zomer nog nader rapporteren.
Hopelijk krijgen wij daarover nadere
berichten.

Hoewel de VVD-fractie liever meer
resultaten in Rio had gezien, want er
is zeker geen ideaal eindresultaat
bereikt, kan zij toch ook niet echt
teleurgesteld zijn. Er is in Rio immers
ongeveer bereikt wat ik in het
mondeling overleg van 20 mei jl. al
voorspelde. Dat betekent echter ook
dat wij er nog lang niet zijn en dat de
oplossing van een heleboel
problemen naar de toekomst is
doorgeschoven. Ik noem bijvoor–
beeld een fundamentele aanpak van
het bevolkingsprobleem, een kracht–
dadige oplossing van het broeikas–
probleem, een echte oplossing van
de financieringsproblemen en het
kunnen afdwingen van afspraken al
dan niet via een milieutribunaal bij
het internationale gerechtshof. Wij
denken voorts aan het oprichten van
een hogere milieu-autoriteit dan een
High level commission on sustain–
able development onder de
ECOSOC, al moet ik toegeven dat er
in Rio niet meer bereikbaar was. De

VVD vindt overigens dat die
commissie wel zwaar bemand moet
worden, teneinde het nodige gezag
te hebben. Kortom, er is nog werk
genoeg voor de nabije toekomst. Wij
zien bij het verslag van de UNCED
ook graag een vlsie van het kabinet
over de aanpak van die vervolg–
acties.

Voorzitter! Ik wil voorts een vraag
stellen over de financiële inzet van
Nederland. De Nederlandse regering
heeft beloofd om oplopend naar
2000 uiteindelijk 0,1% additioneel
van het BNP beschikbaar te stellen
voor milieu en ontwikkeling. Dat
gebeurde onder de volgende drie
voorwaarden. Andere landen moeten
bereid zijn, het begrip "additiona–
liteit" op een soortgelijke wijze in te
vulien. Er moet een dekking voor
worden gevonden en er moeten
goede projecten zijn. Is hier in Rio
aan voldaan? Hoeveel landen hebben
zich bijvoorbeeld gecommiteerd aan
die doelstelling van 0,1% additionele
middelen? Zijn het er in ieder geval
voldoende om het regeringsbod van
0,1% gestand te doen?

In Rio kwam vooral de vervuiling in
de Eerste en in de Derde Wereld aan
de orde, in het rijke Westen en in de
arme ontwikkelingslanden. De
Tweede Wereld, Centraal– en
Oost-Europa, bleef, in onze perceptie
althans, qua aandacht een beetje
buiten beeld. Die kwam althans niet
voldoende in beeld. Toch bestaan
ook daar gigantische milieupro–
blemen die moeten en kunnen
worden opgelost. De inzet van een
milieugulden aldaar levert vaak
tientallen procenten meer milieuren–
dement op dan diezelfde gulden in
Nederland. Ik heb eens het
voorbeeld gegeven van de lekkende
aardgasleidingen in Rusland, 90
miljoen kubieke meter in de vorm
van methaangas, dat is vijf tot tien
keer zo erg als in Nederland en qua
effecten tientallen keer zo erg. De
VVD bepleit dus ook prioriteit voor
deze Tweede Wereld. Wij horen
daarop graag een reactie van de
regering.

D
De heer Van Middelkoop (GPV):
Mijnheer de voorzitter! Wij zullen
maar geen poging wagen, het
resultaat van de UNCED-conferentie
te Rio van een waarderingscijfer te
voorzien. Het meest belangrijke is
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dat, wat sommigen vooraf wel
vreesden, de conferentie zeker niet is
mislukt. Er zijn resultaten geboekt
waarvan de effecten pas op langere
termijn zichtbaar worden.

Het unieke van deze conferentie
schuilt naar mijn gevoel vooral hierin
dat voor het eerst de wereld als
mensengemeenschap, vertegen–
woordigd in haar politieke leiders,
beraadslaagde over het mondiale
rentmeesterschap over deze aarde.
Deze conferentie maakte de collec–
tieve verantwoordelijkheid die wij op
deze aarde dragen voor de omgang
met die aarde, een verantwoorde–
lijkheid tegenover God, tegenover
elkaar en toekomstige generaties
zichtbaar. Dat zoiets nodig is, daar
schuilt iets beangstigends in. Het is
een Bijbels beeld wanneer men zegt
dat deze aarde aan slijtage onder–
hevig is, "als een kleed wordt
verwisseld", zoals de apostel Paulus
schrijft. Het is evenzeer een
opdracht om deze aarde te bewerken
en te bewaren. Het ging in Rio vooral
om het laatste.

De brief van de minister, die wij
mochten ontvangen begint met te
wijzen op het belang van de
erkenning van het directe verband
tussen het ontwikkelingsproces van
landen - vooral de Derde Wereld -
en de behoefte aan bescherming van
het milieu en de noodzaak beide te
integreren, teneinde duurzame
ontwikkeling te bewerkstelligen. Dat
is als principe ook vastgelegd in de
verklaring van Rio de Janeiro, waar
gesproken wordt van de noodzaak
om armoede uit te bannen. Dat
laatste is natuurlijk evident, maar ik
ben eigenlijk nieuwsgierig of op de
conferentie ook het besef leefde, dat
van een gehoopt slagen van het
economisch ontwikkelingsproces niet
automatisch een bijdrage behoeft te
worden verwacht aan de totstand–
koming van een duurzame samen–
leving in deze wereld Als alle landen
van de wereld zich zouden kunnen
optrekken tot het gemiddelde
Europese peil, inclusief ons
produktie– en consumptiepatroon,
dan blijft er van duurzaamheid
weinig over. Mag ik hiervan iets
vernemen?

Een teleurstelling, vooral voor
Nederland is dat de rijke landen zich
niet zwart op wit hebben gebonden
aan het bereiken van de 0,7
BNP-doelstelling in bijvoorbeeld het
jaar 2000. Van minister Pronk las ik

na afloop van de conferentie de
uitspraak, dat wij die doelstelling nu
wel helemaal kunnen vergeten. Is dat
een realistische taxatie?

In het mondeling overleg op 23
januari zei minister Pronk, dat het
een wezenlijke doorbraak zou zijn,
als de internationale mkomensover
dracht, die thans 0,35% bedraagt,
structureel zou worden verhoogd tot
0,5%. Is daar iets van terechtge–
komen? Is ook gestreefd naar die
tussendoelstelling? Een naast
gelegen vraag is of de UNCED
vruchten zal afwerpen, die benut
kunnen worden bij de lopende
GATT-onderhandelingen. Ik heb het
dan over de relatie tussen vrijhandel
en duurzaamheid. Kan de minister
daar een taxatie van geven?

Over de onderscheidene rol van
diverse landen is in de media het
nodige geschreven. Wat minder in
de aandacht stond de rol van de
Arabische wereld, in het bijzonder de
olieproducerende landen. Klopt mijn
waarneming, dat hun bijdrage vooral
een egocentrische is geweest en dat
in die wereld nog weinig blijkt van
een mondiaal verantwoordelijkheids–
besef? In de westerse wereld leeft
een dergelijk besef wel. De
uitwerking is een andere zaak.

Nederlandse journalisten waren vol
waardering voor de rol van Neder–
landse bewindslieden. Dat zegt niet
alles, maar ik denk, dat de feiten
nopen tot een woord van waardering
voor de inspanningen van de Neder–
landse bewindslieden, in het
bijzonder de ministers Alders en
Pronk, hetgeen bij dezen is gedaan.
Wel wil ik graag nog een reactie van
de minister hebben op de irritaties,
die blijkbaar zijn ontstaan door het
Nederlandse initiatief om met
Zwitserland en Oostenrijk, dus los
van de EG, een stabilisatiedoel–
stelling voor C02 op te nemen in het
verdrag. Was die irritatie terecht? Ik
voeg eraan toe, dat het vermijden
van irritaties bij een dergelijke confe–
rentie moeilijk als een zelfstandige
doelstelling kan worden beschouwd.
Soms moet men wat voor de muziek
uitlopen en wat anderen daarvan
vinden, is niet altijd van het grootste
gewicht.

In de brief geeft de minister aan,
dat Nederland het op prijs zou
hebben gesteld, als de conferentie
de principes van de verklaring in de
vorm van een handvest zou hebben
aanvaard. Dat is nu niet gelukt, maar

een omzetting van de basisprincipes
in een dergelijke handvest acht de
minister niet uitgesloten. Kan hij
uitleggen, wat juridisch en verdrags
matig daarvan de winst zou kunnen
zijn?

Ten slotte nog een tweetal korte
vragen. Voor de nabije toekomst is
het van groot gewicht, dat de
afspraken niet alleen worden uitge–
voerd, maar ook worden geveri–
fieerd. Zal met het oog daarop de
functie van de UNEP worden
versterkt of zal dit de taak zijn van de
nieuwe functionele commissie voor
duurzame ontwikkeling? Waarom is
het overigens blijkbaar niet gelukt in
de gesloten verdragen een rapporta–
geplicht op te nemen, zoals dat in tal
van internationale verdragen gewoon
is? Ik wijs op de mensenrechtenver–
dragen.

De betekenis voor het beleid in
Nederland wordt nader uitgewerkt in
NMP 2. Later zullen wij daarover nog
kunnen spreken. Dat duurt nog wel
even Ik wil nu volstaan met de
algemene vraag, of het effect voor
het Nederlandse beleid vooral finan–
cieel zal zijn of ook zichtbaar zal
worden in de formulering van
doelstellingen.

D

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Ik dank de minister van VROM voor
zijn eerste rapportage van de
UNCED, die zo'n lange aanloop had.
Vandaag zijn wij toe aan het uitwis–
selen van eerste indrukken en het
geven van een zeer voorlopig
oordeel. Voor meer Is op dit moment
geen plaats, omdat het kabinet de
resultaten zelf nog slechts globaal op
een rij heeft gezet en omdat het op
dit moment nog niet kan aangeven,
in hoeverre en op welke wijze de
UNCED-afspraken in nationaal beleid
zullen worden geïmplementeerd. En
dat laatste is voor deze Kamer
natuurlijk zeker zo interessant als het
eerste.

Het laat zich overigens begrijpen
dat ik de besprekingen in Rio vanuit
Den Haag met meer dan gewone
belangstelling gevolgd heb. Moeten
wij nu tevreden zijn of ontevreden,
optimistisch of pessimistisch? Ik
denk dat voorzichtig optimisme op
z'n plaats is. De conferentie is zeker
niet mislukt, al is het beoordelen van
de resultaten ervan achteraf
natuurlijk niet zo'n dankbare taak
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omdat ze min of meer vastliggen. Er
moeten zwaarwegende motieven zijn
om de verdragen en verklaringen
uiteindelijk af te wijzen, maar zover
behoeft het in dit geval ook zeker
niet te komen. De UNCED heeft niet
op alle fronten opgeleverd wat met
name onze ijverige bewindslieden
hadden gehoopt en gewenst. Zo was
de opstellmg van de VS toch wel erg
teleurstellend en konden er veel
vraagtekens worden gezet bij de
toereikendheid van Agenda 21. Er
zijn maar in zeer beperkte mate
harde afspraken over de financiering
gemaakt, ondanks het zwoegen van
minister Pronk. Het Klimaatverdrag
zal nauwelijks kunnen leiden tot het
terugdringen van de uitstoot van C02
en de bossenverklaring is zelfs een
kettingzaag voor het regenwoud
genoemd.

Het is evenwel duidelijk dat de
Nederlandse delegatie zich zeer
heeft ingespannen, niet alleen om
het resultaat te bewerkstelligen dat
wij nu kennen, maar ook om dat
resultaat op vele onderdelen zelfs
nog aan te scherpen. Kortom, aan de
bewindslieden, met name Alders en
Pronk, en aan hun medewerkers
heeft het zeker niet gelegen. Wij
spreken dan ook een woord van
respect uit voor alles wat zij hebben
gedaan en voor de gedrevenheid die
zij daarbij ten toon hebben gespreid.
In dit verband heb ik het overigens
onbegrijpelijk gevonden dat er zoveel
commotie is ontstaan en dat minister
Alders ook vaak door zijn
EG-collega's is gekapitteld vanwege
zijn pogingen om buiten de
EG-kaders steun te vinden voor een
bepaald initiatief. Zijn wij nu zo
vastgebakken aan de EG? Dat lijkt
mij een slecht voorteken voor
verdere Europese integratie. Hoe
beoordeelt de minister dit?

Ik hoop dat in de uiteindelijke,
integrale verslaglegging over Rio
duidelijk uiteengezet zal worden, wat
de inzet van Nederland in de
verschillende onderhandelingen was
en in welke verhouding deze staan
tot het uiteindelijke resultaat. Ik
vraag dit te meer, daar het volkomen
duidelijk moet zijn dat Rio voor
Nederland geen eindpunt is, maar
een vertrekpunt voor verdere initi–
atieven. Rio mag dus geenszins in de
weg staan van Nederlandse inspan–
ningen om vooruit te lopen, om langs
bilaterale weg doeleinden te
bereiken die in Rio nog niet of

slechts ten dele konden worden
bereikt. Overigens kunnen wij in de
brief lezen dat al enige stappen zijn
gezet via samenwerkingsovereen–
komsten met Bhutan en Costa Rica.
Daar moet het natuurlijk niet bij
blijven, Nederland moet ook de
moed kunnen opbrengen om op
onderdelen van het ontwikkelings–
beleid voor de troepen uit te lopen.
Een en ander kan geconcretiseerd
worden in bijvoorbeeld de stand–
puntbepaling van Nederland over
een regulerende energieheffing.
Zoals de EG deze niet afhankelijk
mag stellen van invoering in de VS
en Japan, zo kan Nederland deze
niet afhankelijk stellen van de
invoering in de EG als geheel. Ik
vraag de minister een reactie hierop.

De regering geeft aan dat de
uitkomsten van Rio de basis zullen
zijn voor nieuwe ontwikkelingen op
nationaal en internationaal niveau,
waarbij vooral een eerlijke verdeling
van de "milieugebruiksruimte"
centraal staat. Daarmee is het
vraagstuk van het delen van de
welvaart terug op de wereldagenda
en wordt het vraagstuk nadrukkelijk
met het milieu in verband gebracht.
Dat is een van de positieve
uitkomsten van Rio. Een en ander
kan grote gevolgen hebben voor het
Noorden. De uitgave "Scanning the
Future" van het CPB laat zien wat er
zou kunnen gebeuren als hieraan
geen aandacht geschonken wordt. Ik
verneem graag van de minister welke
conclusie hij hiervoor Nederland aan
verbindt.

De winst van Rio is misschien
primair dat milieu en ontwikkeling op
de wereldagenda staan en dat het
niet geloofwaardig is dat zij er nog
van af te krijgen zullen zijn. Dat mag
als een doorbraak worden gezien,
ook gelet op alle regeringsleiders die
zelf naar Rio zijn afgereisd om een
en ander te bekrachtigen. Er groeit
weliswaar consensus over de aard
van de problemen, wat belangrijk is
als men tot maatregelen wil komen,
maar nog niet over de te nemen
maatregelen zelf. De Verenigde
Staten vormen hierbij een opvallende
uitzondering. Vandaar de vraag hoe
de opstelling van de VS precies moet
worden beoordeeld. Is deze
opstelling zuiver en alleen toe te
schrijven aan de op handen zijnde
verkiezingen?

Tot slot wil ik graag wat informatie
over het optreden van de EG. Is dat

optreden in relatie tot de opstelling
van de lidstaten uiteindelijk toch
bevredigend verlopen, ondanks het
afhaken van de milieucommissaris?
Ik betwijfel dat, maar ik hoor graag
de reactie van de minister.

Voorzitter! De zorg voor het
beheren van de aarde, het duurzaam
als rentmeester beheren van de
Schepping, is nu dus een vast punt
op de agenda van de volkerenge–
meenschap. Nogmaals, dat acht ik
winst. Wat het verwerkelijken van dit
besef in het beleid betreft, zijn in Rio
nog slechts enkele aarzelende eerste
stappen gezet. Maar die stappen zijn
dan toch maar gezet!

D

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Het gaat in
dit debat over een beoordeling op
hoofdlijnen van de resultaten van de
UNCED-conferentie en de rol van de
Nederlandse delegatie. Het CDA
heeft de UNCED-conferentie altijd
beschouwd als het begin van een
proces. Dat overeenstemming is
bereikt over de Rio-verklaring,
Agenda 21, een bossenverklaring,
het Klimaatverdrag en het verdrag
over biologische diversiteit door
bijna alle landen is ondertekend, is
op zichzelf zeer positief. Er is
natuurlijk nog een lange weg te gaan
om alle nu nog bestaande onzeker–
heden bijvoorbeeld op het gebied
van de financiën te vervangen door
concrete afspraken. Behalve goede
wil is daarvoor ook realiteitszin
nodig, vooral als het gaat om de
positie van de ontwikkelingslanden,
die terecht concrete stappen van het
noorden verwachten.

Over UNCED wordt veel gesproken
en geschreven in termen van teleur–
stelling. Een aantal zaken had beter
kunnen verlopen, zo lees ik ook
tussen de regels van de brief door.
De CDA-fractie is van mening, dat de
resultaten van UNCED niet moeten
worden onderschat. Met Maurice
Strong interpreteren wij de
uitkomsten van de conferentie als de
start van een proces van funda–
mentele verandering op wereld–
schaal. Het is trouwens ook niet
zinvol om internationaal hoog van de
toren te blazen als je weet, dat er in
eigen huis ook nog veel moet
worden gedaan. Ik heb het dan
speciaal over de integratie van het
milieubeleid als aspectenbeleid op
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elk beleidsterrein en bij elk gedrag.
Bij het debat over het voorlopig

regeringsstandpunt Brundtland enige
jaren geleden heb ik een motie
mgediend, die een eerste stap was
op weg naar die integratie. De motie
heeft nog niet tot waarneembare
resultaten geleid. Wanneer wel, zo
vraag ik de minister? Met die vraag
spreek ik ook de minister en achter
hem het kabinet aan om bijvoorbeeld
de verklaring van Rio in een eigen
beleid zichtbaar te maken.

De in Rio ingeslagen weg moet in
internationaal en nationaal verband
met voortvarendheid en maximale
consensus worden vervolgd. Dat
betreft heldere institutionele
vormgeving om het proces goed te
kunnen volgen, integraal beleid en
een nieuw soort diplomatie. Hoeveel
milieu en ontwikkeling neemt
bijvoorbeeld de minister-president
mee naar de komende Europese top?
Het gaat ook om het bereiken van
concrete structurele financiële
overdrachten in een duidelijk
tijdschema en via een helder mecha–
nisme. Dat is ook voor de Neder–
landse bijdrage van beiang, die
immers afhankelijk is gesteld van
concrete acties en gelijk gedrag van
andere landen en het gaat om
nauwgezet opereren in internationale
kaders om zo de slow-starters in een
goede dialoog tot een hoger tempo
te brengen. Die dialoog is ook nodig
met de Verenigde Staten, die ook tot
onze teleurstelling het verband
tussen milieu en ontwikkeling en
daarmee het belang van financiële
overdrachten van Noord naar Zuid bij
de conferentie nauwelijks hebben
erkend. Dat is des te onbegrijpelijker,
omdat juist de Verenigde Staten op
belangrijke onderdelen zeer effectief
nationaal milieubeleid voeren. Ook
dat is iets voor de dialoog.

Mijnheer de voorzitter! Binnen de
EG moet Nederland gezag houden.
Het zelfstandig aansluiten bij het
stringentere initiatief van Oostenrijk
en Zwitserland op het gebied van de
CO 2-uitstoot had na overleg in
EG-verband goed mogelijk geweest.
Mevrouw Verspaget heeft de
instructie er ook nog eens bij gepakt
om dat hier ook naar voren te
brengen. Het was dan misschien ook
mogelijk geweest om met steun van
meer landen, na overleg, maar werd
nu geïnterpreteerd als een onder–
mijning van het Klimaatverdrag. Dat
is op zichzelf een slecht teken. Dat

de EG-bijdrage aan de conferentie
niet zo sterk was, is geen excuus
voor Nederlandse onzorgvuldigheid.
Gelukkig heeft Nederland zich ook
weer uit het slecht vallende initiatief
terug getrokken.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Hoe komt mevrouw Boers
op de gedachte, dat de verklaring
een ondermijning van het Klimaat–
verdrag zou kunnen zijn en in wiens
ogen? Het kan toch alleen maar een
aanscherping van het Klimaatverdrag
betekenen en nooit een onder–
mijning?

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Misschien is het wel goed om ook
goed te luisteren naar wat er precies
uitgesproken werd. !k heb zelf niet
gezegd, dat het een ondermijning
van het Klimaatverdrag zou zijn. Ik
heb alleen gezegd, dat het werd
geïnterpreteerd als een ondermijning
van het Klimaatverdrag. Wij hebben
ook kunnen meemaken dat dit
gebeurde vanuit verschillende
delegaties.

De heer Willems (Groen Links): Ik
vraag juist hoe dat moet worden
opgevat. Een ondermijning van het
Klimaatverdrag kan toch alleen maar
door landen die vonden dat het
Klimaatverdrag al ver genoeg ging
en die geen behoefte hadden aan
landen die verder gingen. Dit kunt u
toch geen ondermijning noemen?
Neemt u dan duidehjk afstand van
die kwalificatie?

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
U zelf geeft er een bepaalde inter–
pretatie aan. Ik heb het over de inter–
pretatie die ik heb kunnen
waarnemen, ook in Rio de Janeiro,
dat landen het beschouwden als een
breuk in de consensus die zo
belangrijk is in het totaal. Ik denk dat
ik mij daarbij aansluit.

De heer Willems (Groen Links): Dat
is juist, maar dat is toch iets anders
dan ondermijning.

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
De mensen die het zo interpreteren,
hebben gesproken over ondermijning
van het Klimaatverdrag. U legt nu mij
die woorden in de mond, maar dat
lijkt mij dan meer een taalkundig
misverstand.

De heer Willems (Groen ünks): Ik
ben het eens met uw interpretatie
dat het door die landen gezien werd
als een ondermijning van de
consensus.

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Ja, precies.

De heer Willems (Groen Links):
Maar niet als een ondermijning van
het Klimaatverdrag. Want het ging
juist om een verscherping van het
Klimaatverdrag.

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Dan snap ik nu wat u bedoelt. Dan
zijn wij het eens over dat punt.

De Nederlandse delegatie heeft
veel werk verzet. De bewindslieden
waren prominent bij de onderhande–
lingen betrokken. Daarvoor past
waardering. Zo konden wij als parle–
mentariërs het onderhandelings–
proces van nabij volgen. Zeer
belangrijk is het om de NGO's bij het
proces te blijven betrekken en dat
ook uit te dragen naar andere
landen, bijvoorbeeld Bhutan en
Costa Rica, bij het uitvoeren van de
bilaterale overeenkomsten. Dat lijkt
mij een belangrijk aspect

Het CDA komt graag op de
uitkomsten van UNCED terug na
ontvangst van het complete verslag
van de Nederlandse delegatie en is
benieuwd naar de Nederlandse inzet
bij de uitwerking, nationaal en inter–
nationaal, op weg naar een wereld–
wijde "eco"-nomische ontwikkeling.
Inmiddels heeft de bewindsman
aangegeven met werkgevers en
werknemers te willen praten over het
bereiken van die duurzame ontwik–
keling. Die discussie is hard nodig,
maar moet wel dieper graven dan
een schot voor de boeg in de
richting van de zorg-CAO. Het gaat
immers om verbreding van het
draagvlak.

D

De heer Van den Berg (SGP):
Mijnheer de voorzitter! De milieutop
van Rio de Janeiro is alleen al gezien
het gigantische aantal deelnemers
een unieke gebeurtenis geweest.
Bijna de gehele wereld was verte–
genwoordigd. Laten wij hopen dat
dat een teken mag zijn van een
groeiend besef van een falend
rentmeesterschap over Gods
schepping.
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De resultaten van de UNCED zijn
helaas omgekeerd evenredig aan de
geïnvesteerde tijd. Aan de milieutop
zijn bijna twee jaren van voorbe–
reiding voorafgegaan. Volgens een
waarnemer is tijdens de vierde en
laatste Prepcom in New York maar
liefst zes uur onderhandeld over één
komma in een passage in het
hoofdstuk over technologie–
overdracht.

In Rio zelf bleken vervolgens nog
heel wat puntjes op de i gezet te
moeten worden. Het onderhande–
lingsproces tijdens de conferentie
vertoonde een uiterst moeizaam
verloop. Tot op het laatste moment
was de dreiging aanwezig dat de
milieutop op een compleet fiasco
zou uitlopen Maar geiukkig is het
zover niet gekomen. De schade zou
dan moeilijk te overzien zijn geweest.

Maar helaas heeft UNCED toch
weinig harde en concrete resultaten
opgeleverd. De verklaring van Rio,
het Klimaatverdrag, het verdrag
inzake biodiversiteit, de bossenver–
klaring en de tekst van Agenda 21
zijn als gevolg van de weinig
coöperatieve houding van een aantal
invloedrijke landen sterk verwaterd.
Maar, één ding staat vast: het thema
milieu en ontwikkeling staat hoog op
de internationale agenda. En dat is
winst! Dus ik ben niet alleen maar
negatief.

Om nog iets positiefs te melden
wil mijn fractie haar waardering
uitspreken voor de grote inzet van de
bewindslieden. In het bijzonder
minister Alders wil ik daarvoor een
compliment geven. De Nederlandse
bewindslieden hebben niet
geschuwd waar nodig initiatieven te
nemen, maar, zeg ik erbij, ook waar
nodig compromissen voor te stellen.
Soms vond dat plaats op een
tamelijk onorthodoxe manier, los van
de EG, bijvoorbeeld samen met
Oostenrijk en Zwitserland. Als de
gang van zaken binnen de EG ertoe
geleid zou hebben betekend dat de
EG niet met een aparte verklaring
was gekomen indien Nederland geen
Alleingang had gepleegd, dan is
daarmee het optreden van de
bewindslieden gerechtvaardigd.
Natuurlijk moet je niet onnodig
irritatie veroorzaken bij de andere
EG-lidstaten. Maar in hoeverre is
daartoe werkelijk aanleiding
gegeven? In zijn evaluatiebrief
schrijft de minister met enig gevoel
voor understatement dat het inten–

sieve EG-overleg niet steeds heeft
geleid tot een optimale inbreng in
formele en informele overlegkaders
tijdens de conferentie. Er was veel
kritiek op de houding van de VS.
Maar niet alleen dat land, maar ook
de EG heeft er in Rio een ronduit
schamele, zo niet beschamende,
vertoning van gemaakt. Zo zelfs, dat
de Europese commissaris voor milieu
zijn gezicht in Rio niet durfde te laten
zien. Kortom, de lidstaten waren een
toonbeeld van een huis dat tegen
zichzelf verdeeld is. Dat is jammer,
want een gemeenschappelijk
optreden in dit soort zaken kan goud
waard zijn. Dan moet de Gemeen–
schap natuurhjk wel iets substan–
tieels te bieden hebben. Aan nog
meer water bij de wijn heeft
niemand behoefte.

Wij vinden de kritiek op het
solo-optreden van de bewindsman
op zijn minst een beetje flauw. Ons
land heeft zich gelukkig nog steeds
niet met huid en haar aan de
Europese Gemeenschap overge–
leverd en heeft dus alle recht om
gebruik te maken van de marges die
er nog zijn. Op dit punt mogen wij
best enige stappen voor de muziek
uit lopen.

Mevrouw Boers-Wïjnberg (CDA):
Ik heb ook een opmerking gemaakt
over het optreden van Nederland.
Moet niet op zijn minst in
EG-verband overleg worden gevoerd,
voordat zo'n initiatief wordt
genomen?

De heer Van den Berg (SGP): Dat is
natuurhjk altijd goed Ik betwist het
echter dat Nederland, vanwege het
lidmaatschap van de EG, geen
mogelijkheden meer zou hebben tot
een eigen optreden. Dat zou mijn
fractie helemaal niet aanspreken; dat
mag u bekend zijn. Er is niet alleen
een formele mogelijkheid tot eigen
optreden, het kan in bepaalde
omstandigheden ook wenselijk zijn.
Het valt onder de normale regels van
fatsoen om waar dat kan overleg te
plegen met je partners. Dat sluit
helemaal niet uit dat je op sommige,
wellicht zelfs cruciale momenten, als
overleg niet mogelijk is, niet alleen
de mogelijkheid, maar - om een
Bijbelse term te gebruiken - zelfs de
plicht hebt om te doen wat de hand
vindt om te doen en de nodige initi–
atieven te nemen. Ik vind dat het
EG-lidmaatschap voor Nederland in

dit soort zaken geen blokkade mag
opleveren. Wij delen de kritiek op dit
punt dus in het geheel niet.

Voorzitter! Dit debat staat in het
teken van een globale evaluatie van
de UNCED en op een later tijdstip
hoopt de Kamer meer in detail met
de regering over de uitkomst en de
follow-up te spreken. Wel past nu
reeds de vraag hoe het eigenhjk
verder moet met het milieubeleid van
de EG. Dat beleid is tot nu toe
weinig bemoedigend. Ik denk
bijvoorbeeld aan de energieheffing
die er, zoals het zich nu laat aanzien,
wel niet zal komen. Is de minister
zelf ook niet ernstig teleurgesteld
over de opstelling van de Gemeen–
schap als geheel? Zijn er signalen die
erop duiden dat de Gemeenschap
het milieu in de nabije toekomst
werkelijk serieus wil nemen en dat zij
reële vorderingen kan en wil maken?
Helaas moeten wij vaststellen dat de
rijke landen er mentaal nog steeds
niet aan toe zijn om maar een klein
deel van hun welvaart af te staan ten
behoeve van duurzame ontwikkeling,
ook van de ontwikkelingslanden. Als
alle rijke landen zich aan de
VN-norm voor ontwikkelingshulp
zouden houden, zou het financie–
ringsprobleem voor Agenda 21
grotendeels opgelost zijn.

Voorzitter! UNCED 1992 leert ons
dat wij geen wonderen moeten
verwachten van dit soort grote inter–
nationale conferenties. Natuurlijk
kunnen wij niet zonder overleg en
ook niet zonder internationaal
overleg, maar ik heb al vaker gezegd
dat een mentaliteitsverandering
nodig is. Bovenal is echter bekering
nodig, een wederkeer tot onze
Schepper, die ook een God van
wonderen is. Alleen dat biedt
werkelijk perspectief.

D

Minister Alders: Voorzitter! Aller–
eerst ben ik natuurlijk zeer erkentelijk
voor de complimenten die verschil–
lende woordvoerders hebben uitge–
sproken over de inzet van Nederland
tijdens de conferentie, maar ook
tijdens de hele voorbereiding. Het
spreekt vanzelf dat die compli–
menten door mij zullen worden
overgebracht aan de vele mensen
die tijdens het hele proces die
geweldige inspanning hebben
geleverd. Daar reken ik net als
mevrouw Boers ook uitdrukkelijk de
NGO's toe.
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Dit gezegd zijnde, is de eerste
vraag aan de orde en die is door
velen gesteld. Zijn de uitkomsten nu
teleurstellend of niet? Een ieder die
heeft gekeken naar dit geweldig
ingewikkelde proces, waarin je niet
probeerde om met èén land tot
overeenstemming te komen, maar
met alle landen van de wereld,
beseft dat het onmogelijk is om van
een teleurstelling te spreken. Dat
besef wordt nog groter als je weet
dat er sprake is van een achtergrond
van partijen die elkaar op z'n minst
vanuit een vorm van georganiseerd
wantrouwen aankijken. Als het in
dertig maanden lukt om een deel van
dat wantrouwen te doorbreken en
een proces op gang te brengen
waarin de eerste vormen van
vertrouwen aan de orde zijn om dat
proces aan te gaan, is dat een
geweldige prestatie.

Natuurlijk blijven er opmerkingen
te maken, en de heer Willems heeft
die opmerkingen gemaakt. Hij heeft
op de man af gevraagd of ik zou
willen dat we verdergaande resul–
taten hadden geboekt. Het antwoord
daarop kan niet anders zijn dan een
volwaardig "ja". Maar de vraag of er
een proces op gang is gekomen dat
onomkeerbaar het onderwerp
"duurzame ontwikkeling en milieu"
hoog op de agenda heeft gezet, niet
alleen in Nederland, maar op tal van
plaatsen, moet positief worden
beantwoord. Ik herinner me eerdere
bijeenkomsten, waaruit bleek dat het
Noorden kwam spreken over milieu,
en het Zuiden over ontwikkeling. Die
twee geheel verschillende startsi–
tuaties moesten gaandeweg dat
proces bij elkaarworden gebracht,
om een vorm te vinden waarin het
mogelijk was, het met elkaar eens te
worden. Wie kijkt naar de slotverkla–
ringen op de eerdere Prepcom van
bijvoorbeeld de kant van de G77, en
ze vergelijkt met de slotverklaringen
van de G77 aan het eind van het
proces, ziet dat daarin een omslag is
te zien. Zoals mevrouw Boers terecht
opmerkte, is dat alleen maar een
tussenstation. De grote inspanning
moet nu worden geleverd, niet alieen
qua uitwerking, nationaal en interna–
tionaal, maar ook qua vormgeving
van het proces waarin partijen elkaar
kunnen vinden. Het eerste is al
noodzakelijk, want als het bij
woorden blijft, is er niets bereikt, en
het tweede is noodzakelijk om

inderdaad dat proces steeds meer
diepgang te geven, en steeds die
keuzes te laten maken die noodza–
kelijk zijn om tot een duurzame
ontwikkeling te komen.

De heer Willems (Groen Links): Ik
wil de minister niet zijn optimisme
over het voortgaande proces
afnemen, maar schat hij werkelijk de
kans nihil in dat het proces stopt?
Dat is toch al eerder voorgekomen?
Je kunt prachtige verklaringen
aannemen, en vervolgens consta–
teren dat, als er boter bij de vis moet
komen, de zaken geen stap verder
blijken te zijn gekomen. Is die kans
nu toch minstens enkele procenten
groot?

Minister Alders : Ik denk dat we
heel nuchter moeten zijn. We zullen
zeker een aantal keren teleurstel–
lingen moeten ondergaan. De vraag
is echter veel breder. Terecht is door
verschillende sprekers opgemerkt
dat het niet alleen een proces van
overheden was, maar dat door de
betrokkenheid van de NGO's veel
meer sprake is van een maatschap–
pelijk proces. Er is een beweging op
gang gekomen die niet meer te
stoppen is, zelfs niet als individuele
regeringen dat zouden willen. Er is
ook een maatschappelijk proces op
gang gekomen. Op een bepaald
moment is er tijdens de discussie
over de bossenverklaring door de
Indiase minister op gewezen dat hij
in Rio door 120 NGO's op de vingers
werd gekeken. Het was dus niet
alleen maar Nederland dat breed
vertegenwoordigd was door NGO's.
Dat proces is gaande de hele rit
verstevigd. Ik heb aan de hele gang
van zaken het idee overgehouden dat
Global Forum ook op de Braziliaanse
samenleving een enorme impact
heeft gehad. Maar nogmaals, ik ben
het met de heer Willems eens dat er
gaande dat proces teleurstellingen
zullen komen. Ik heb het echter over
het totaalproces dat op gang is
gekomen, dat volgens mij niet meer
te stoppen is. We moeten ervoor
zorgen dat dat inderdaad niet wordt
afgestopt. Dat proces gaat, het zal
duidelijk zijn, door.

De meeste woordvoerders hebben
ook gesproken over de opstelling van
de verschillende blokken. Er is
gesproken over de positie van de EG:
verdeeldheid, of gezamenlijk
optreden? We hebben er nooit

misverstanden over laten bestaan
dat we veel energie en tijd hebben
geïnvesteerd in het als eenheid op
laten treden van de EG, in de
absolute overtuiging dat, wanneer
we daarin zouden slagen, dat bij zou
dragen aan het succes van de confe–
rentie. Door het Nederlands voorzit–
terschap is daarin, nogmaals, veel
tijd geïnvesteerd, en gelukkig konden
we dat over een langere periode
doen, in samenwerking met de
Luxemburgers. Het verzoek lag er
om ook tijdens het Luxemburgs
voorzitterschap deze kar namens hen
te trekken, en daarom kon je
inderdaad spreken van bijna een jaar
voorzitterschap: een halfjaar op
verzoek en een halfjaar feitelijk. Dat
heeft geleid tot de Europese positie,
zoals die op 12 december in Brussel
is geformuleerd, want daarbij
werden voor het eerst op het niveau
van ministers besluiten genomen
over het totaal van de agenda voor
Rio. Daarin zijn we een heel eind
gekomen, zij het niet op alle punten
even ver. We hebben dat met elkaar
besproken. De lijn van de strakke
coördinatie is helaas niet doorge–
trokken in het laatste halfjaar, en dat
heeft natuurlijk het aanzien van de
EG in het geheel niet bevorderd.

Waar er sprake was van
verdeeldheid, is die ook naar buiten
gekomen. Het verbaast mij
enigermate dat waarnemers van het
Rio-proces kritiek oefenen op het feit
dat waar Nederland zich onvol–
doende kon vinden in de EG-coördi–
natie en het een verdergaand
standpunt had ingenomen, heeft
geprobeerd om met andere landen
tot overeenstemming te komen,
terwijl het feit dat bepaalde landen
zich onttrokken aan het progressieve
standpunt van de EG, bijvoorbeeld
op het gebied van de financiën, niet
vermeld wordt. Zo zijn de Engelsen
bewust buiten de EG-coördinatie
getreden. Zij hebben landen
opgezocht om te voorkomen dat er
vergaande afspraken werden
gemaakt over de 0,7%. Dat is toch
ook een vermeldlng waard als wij
bezien of landen zich al dan niet
konden vinden in het geheel. Indien
het in de laatste fase gelukt was om
de EG op één lijn te krijgen waar het
ging over de financiën, dan had het
hoofdstuk over de financiën er in zijn
eindtekst anders uitgezien dan nu
het geval is. Ook dat kan voorkomen.
Wij hebben alle pogingen onder–
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nomen om op één lijn te komen. Dan
kan het moment komen waarop een
land zich daar niet in kan vinden,
zeker niet bij onderwerpen waarbij
de vraag voortdurend aan de orde is
of de EG-competentie de hoogste
competentie is die bepalend is voor
hetgeen er gebeurt.

Verder is er gesproken over de
G77. Vastgesteld kan worden dat de
G77 een zeer constructieve rol
vervult, maar dat die ook de
spanning die voortdurend in het
proces aanwezig is, niet onder
stoelen of banken heeft gestoken.
Blauwe ogen alleen zijn onvoldoende
om tot iets gemeenschappelijks te
komen. Daarom blijft voortdurend de
vraag aan de orde of er een rappor–
tageplicht moet zijn voor individuele
landen. Die rapportageplicht wordt
geplaatst in de positie dat het rijke
Westen wel zal toezien of een
ontwikkelingsland het wel goed doet.
En zover zijn wij in die individuele
verdragen niet. Het wordt gezien
vanuit een soort verheven houding
die wij ons aanmeten, waarbij wij
wel zullen bepalen hoe het moet
gebeuren. Desalniettemin kun je
vaststellen dat waar dit punt niet in
de verdragen is opgenomen, de High
level commission on sustainable
development die monitoringtaak wel
heeft gekregen over de gehele
Agenda 21, ook met betrekking tot
de financiële verplichtingen die
worden aangegaan.

Velen hebben gesproken over de
opstelling van de Verenigde Staten.
Er is mij gevraagd of ik het uit kan
leggen. Dat kan ik niet tegen de
achtergrond van de terechte
opmerking dat de Verenigde Staten
op een aantal terreinen wel degelijk
een goed milieubeleid voeren. Dan
hebben wij het vaak meer over de
individuele staten dan over de
federatie. Daar kan het dus niet
alleen aan liggen. Het gaat dan soms
ook over onderwerpen die wij aan
deze kant van de wereld niet kunnen
volgen. Gedurende het gehele
proces is er een ernstig verschil van
mening geweest bijvoorbeeld tussen
de EG die van mening was dat aan
de veiligheidsaspecten van de
biotechnologie wel veel aandacht
moet worden besteed, en de
Verenigde Staten die voortdurend
ontkenden dat er veiligheidsaspecten
verbonden zijn aan de biotechno–
logie. Dat is ook tijdens dit gehele
proces nadrukkelijk op de agenda

gebleven. Dat wij er uiteindelijk in
geslaagd zijn de meeste zaken toch
tot een bevredigende oplossing te
brengen, heeft mij ook daar doen
uitspreken dat ik mij verbaasde dat
dit eerst moest leiden tot een
volstrekt geïsoleerde positie om
vervolgens tot een oplossing te
komen. Misschien is dat ook een
nieuw deel van het proces. In het
verleden was het zo dat Japan
meestal in een vroegtijdig stadium
een keuze maakte, voordat de
Amerikaanse positie bekend was.
Dat is nu niet gebeurd op de meeste
onderdelen, waardoor die isolatie
kon optreden. De Amerikanen
hebben daarmee op de conferentie
het image opgebouwd van de grote
smeerpoets dat niet op alle terreinen
in overeenstemming met de werke–
lijkheid is. Dat is iets waarover ook
op een andere plaats nog eens goed
nagedacht moet worden.

De heer Willems (Groen Links): Er
is gespeculeerd dat de houding van
de Amerikanen ook met de verkie–
zingen te maken zou hebben. Het
was toch opvallend dat de toespraak
van president Bush alleen ging over
de milieuproblematiek en op geen
enkele wijze over de ontwikkelings–
problematiek. De koppeling met
financiën werd daarin dus niet
gelegd.

Minister Alders Daar kom ik nog op
terug.

Voorzitter! De heer Van
Middelkoop wilde weten wat de
positie van de Arabische staten is.
Was dat puur en alleen eigenbelang?
Wij kunnen natuurlijk niet ontkennen
dat die rol nadrukkelijk aanwezig is.
Het hele proces van het Klimaat–
verdrag en het hoofdstuk atmosfeer
heeft natuurlijk van de olieproduce–
rende landen heel veel aandacht
gekregen. Er zijn geen grotere tegen–
standers van het invoeren van
energieheffingen dan de Arabische
staten. Aan de andere kant hebben
wij natuurlijk ook discussie gevoerd
over de vraag of, nu men zich
concentreert op de CO 2-proble-
matiek, er onvoldoende aandacht is
voor bijvoorbeeld veiligheids–
aspecten die aan andere vormen van
energie verbonden zijn. Dat was de
reden waarom wij langdurig hebben
gesproken over evironmentally safe
and sound technology. Dat was een
inbreng van de Arabische staten. Het

is dus niet alleen terug te brengen
tot dat element van eigenbelang.

Het is nu natuurlijk van groot
belang om naar de gevolgen voor
Nederland te kijken. Die gevolgen
zijn er. Het is te gemakkelijk om de
opstelling te kiezen dat het allemaal
al is verwoord in het NMP en in het
Natuurbeleidsplan en dat het blijkt
uit de wijze waarop wij het ontwikke–
lingsbeleid en energiebeleid hebben
geformuleerd. Dat is te eenvoudig.
Wij weten dat wij de verwerking van
de kosten van het milieu in de prijzen
van produkten nog maar slechts aan
het begin staan. De internationalise–
ringsdiscussie moet nog veel verder
worden gevoerd en uitgevoerd.

De vraag of het biodiversiteits–
verdrag alleen maar iets is voor
anderen, moet natuurlijk direct
ontkend worden. De Habitat-richtlijn
en het nieuwe diversiteitsverdrag
spreken ook over de samenhang van
bijvoorbeeld de natuurgebieden. Er
wordt gesproken over de corridorbe–
nadering, door de landen heen en
over continenten heen. Niemand kan
zeggen dat wij dat allemaal al uitge–
voerd hebben. Er zijn dus op tal van
fronten aspecten die een nadere
uitwerking behoeven. Er zijn echter
nog andere zaken. Met hoeveel inzet
en energie wij ook gewerkt hebben
aan de technologie-overdracht, de
vraag hoe die zal plaatsvinden, op
welke wijze die onderdeel gaat
uitmaken van het ontwikkelingsbeleid
is één ding, maar de vraag wat de
taak en positie van de internationale
Nederlandse bedrijfsleven is, is iets
anders. Dat vraagt om een nadere
uitwerking Zo zullen het rapport van
de heer Schmidheing en de
verklaring van Rio natuurlijk
gevolgen moeten hebben voor de
manier waarop het gesprek plaats–
vindt tussen regering en werkgevers
en werknemers. Wij zullen niet alleen
in beleidsnota's, maar ook in activi–
teiten tot een vertaling moeten
komen van hetgeen zich in Rio heeft
afgespeeld en wat daar naar voren is
gebracht. Dat reikt dus verder dan
alleen maar de vraag of het volgende
NMP een apart hoofdstuk over de
UNCED zal bevatten. Het antwoord
op die vraag is overigens "ja". Daar
kan het echter niet bij blijven. Die
samenhang van activiteiten zal en
moet tot stand komen.

Dat brengt mij bij de vraag van de
heer Willems over het maatschap–
pelijk proces. Ik heb al eerder

Tweede Kamer UNCED
25 juni 1992
TK 94 94-5891



Alders

gezegd dat het mijn vaste
overtuiging is dat het platform moet
blijven bestaan. Het platform zou
zich nu ook heel centraal moeten
richten op en zich misschien zelfs
moeten verbreden tot de vraag wat
wij nu echt bedoelen als wij zo
gemakkelijk uitspreken dat onze
wijze van produceren en consumeren
moet veranderen. Er is sprake van
een samenhang. Wij moeten die
discussie met elkaar voeren. In dat
kader heb ik zaterdag het volgende
gezegd: ik herhaal met volle
overtuiglng dat in algemene zin in
ons land de algemene inkomensont–
wikkeling geen reden en ruimte biedt
voor ieder jaar welvaartsgroei, voor
ieder jaar meer consumptie voor
iedereen; wij hebben nu eenmaal
gekozen voor een beter milieu. Ik
citeerde dat zaterdag uit een speech
van de heer Lubbers, als
minister-president bij het afscheid
van de heer Van Lede uitgesproken
in Den Haag op 11 april 1991.
Vervolgens werd de vraag gesteld:
kent u enige van die CAO's? Ik heb
daarop geantwoord dat ik er
meerdere ken. Valt daar ook de
recente CAO onder? Daar heb ik naar
eer en geweten "ja" op geantwoord
en ik heb daar twee opmerkingen bij
gemaakt. In de eerste plaats dat ik
erken dat er een deel in zit dat te
maken heeft met het inhalen van
achterstand voor bepaalde groepen
en dat mijn opmerking daar niet op
sloeg. In de tweede plaats dat mijn
opmerking er wel op sloeg dat de
gelden die beschikbaar waren
gekomen om meer handen aan het
bed te krijgen, zijn omgezet, maar
niet ten behoeve van handen aan het
bed, maar om aan de verplichtingen
van de CAO te voldoen en loon door
te betalen. Ik heb mij daarbij
afgevraagd of de opmerking van de
achterstand van de zorgsector
betrekking had op alle groepen. Ik
heb daar vervolgens aan toegevoegd
dat wij nog meerdere CAO's op die
manier zouden kunnen doornemen.
Wij moeten dus blijven bekijken of er
achterstanden moeten worden
ingehaald, maar in het algemeen
maak ik mij zorgen dat wij wel de
discussie aangaan over het op een
andere wijze produceren en consu–
meren, maar dat er aan de andere
kant enige tendens lijkt te zijn waarin
consumptie weer centraal komt te
staan. Daar was mijn opmerking op
gericht.

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Het is goed dat de minister even
volledig geciteerd heeft. Hij had er
voor mij niet bij hoeven te zeggen
dat dit ook door de heer Lubbers is
uitgesproken, maar misschien
ontleent hij daar wat meer gezag
aan.

De minister is het toch met mij
eens dat het goed is dat hij dit even
breed uiteengezet heeft? Het gaat
erom hoe de dingen in de pers
overkomen en om het draagvlak dat
je moet zien te krijgen op dit punt.
Daarom is het van belang om dit op
deze manier te blijven uiteenzetten.

Minister Alders: Dat zal ik ook doen
Ik ontleen overigens zeker enig
gezag aan de woorden van de
minister-president. Ik doe dit voorna–
melijk omdat mij wel eens voorge–
houden wordt dat ik mij als minister
van Milieubeheer misschien isoleer.
Ik wilde mij weer even in de context
van het geheel plaatsen.

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Dit geldt trouwens ook voor het
EG-verhaal.

Minister Alders: Daar kom ik nog
op.

De heer Te Veldhuis (VVD):
Voorzitter! In dit verband wil ik graag
de vraag stellen aan de minister of
hij kennis heeft genomen van het
verzoek van de VVD-fractie om over
deze uitspraken ook de Kamer nog
eens te rapporteren, in die zin dat hij
het verband aangeeft tussen hogere
of meer inkomsten op grond van
CAO's en milieuvervuiling. Het leek
ons een wat algemene opmerking.
Wij hebben hier dinsdag naar
gevraagd. Wij hopen dat wij van de
minister op dit punt inhoudelijk een
keer een uiteenzetting over een
goede relatie te krijgen. Misschien
moeten wij er daarna nog eens over
praten. Ik geloof niet dat dit het
moment is om er echt diep op in te
gaan.

Minister Alders : Voorzitter! De heer
Te Veldhuis weet dat ik te allen tijde
bereid ben om met de Kamer te
praten.

Voorzitter! De gevolgen voor
Nederland zullen wij dus in stappen
in de komende begroting aan de
orde moeten stellen, maar vooral ook
in veel bredere zin. Wij zullen daarbij

niet alleen meer moeten spreken
over milieu maar over ontwikkeling
en milieu in samenhang. In dat kader
zijn de afzonderlijke intentieverkla–
ringen die nu ondertekend zijn met
Bhutan en Costa Rica - inmiddels
kan hieraan sinds gisteren worden
toegevoegd Benin - van belang.
Deze moeten tot samenwerkings–
overeenkomsten leiden. Ik kan de
heer Willems toezeggen dat er geen
enkel bezwaar tegen is om deze
samenwerkingsovereenkomsten, als
zij straks in detail uitgewerkt zijn,
ook met de Kamer te bespreken.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Dank voor de toezegging,
maar mijn vraag was ook of dit de
vorm van een verdrag zal aannemen.

Minister Alders: Het zijn samenwer–
kingsovereenkomsten. Ik denk niet
dat dit in juridische zin precies de
term van verdrag zal inhouden. Maar
de samenwerkingsovereenkomsten
geven natuurlijk wel verplichtingen
aan beide kanten. Daar gaat ook de
intentieverklaring over.

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Voorzitter! Mijn vraag was of de
NGO's hier goed bij betrokken
worden en of zo'n idee in de samen–
werkingsovereenkomsten met Costa
Rica en Bhutan goed onder woorden
en tot uitvoering zal worden
gebracht.

Minister Alders: Ik denk dat er
alleen maar staat dat dit uitdrukkelijk
de bedoeling is.

Er is gesproken over de follow-up
in de richting van de Verenigde
Naties. Het is bekend dat wij voor de
High level commission on sustain–
able development een andere plaats
in gedachten hadden. Alle inzet moet
er dus nu op gericht zijn om deze
commissie inderdaad een zo zwaar
mogelijk karakter te geven. Wij
moeten dus niet wachten tot de
Algemene Vergadering, maar zullen
de komende tijd met landen die hier
hetzelfde over denken, alles in het
werk moeten stellen om dit proces
op gang te brengen.

Inmiddels heeft de secretaris–
generaal van de Verenigde Naties
voorbereidende werkzaamheden
gestart. Er is opdracht gegeven om
alle besluiten die genomen zijn in Rio
nu te vertalen, zodat de Algemene
Vergadering ook over een rapport
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kan beschikken. Op tal van plaatsen
is het overleg hierover begonnen.
Hierbij komt ook de vraag aan de
orde wat precies de afstemming
wordt tussen UNEP en de High level
commission. Dit zal de komende tijd
nog enige aandacht vragen. De High
level commission heeft zowel een
monitoringtaak als een stimulerende
taak, zowel wat de inhoud van de
agenda als de financiële kant betreft
Wij weten dat UNEP hier altijd een
belangrijke rol in vervuld heeft, zodat
de samenhang de komende tijd de
nodige aandacht zal behoeven.

Mij is deze week gemeld door de
heer Mazairac, de permanente verte–
genwoordiger van Nederland bij
UNEP en op dit moment nog steeds
voorzitter van de governing council,
dat op dit niveau de discussie
daarover gestart is, zodat bij de
Algemene Vergadering de juiste
stukken hierover voor zullen liggen.

Voorzitter! De Algemene Verga–
dering wordt om een andere reden
ook belangrijk. De discussie over de
financiën waarover hier ook
gesproken is, heeft natuurlijk een
aantal kenmerken gehad.

Het was natuurlijk hèt moment,
zowel politiek als maatschappelijk. Er
zijn zelden conferenties waaraan
zoveel landen meedoen en met zo'n
lange voorbereiding, ook in de
nationale parlementen en in de
maatschappehjke discussie. Hierdoor
was het mogelijk om de discussie
over de 0,7% opnieuw te voeren. Het
feit dat dit niet is gelukt, reikt verder
dan alleen maar een uitkomst van
deze conferentie. Daarom heeft
collega Pronk gezegd dat hieruit
waarschijnlijk de conclusie moet
worden getrokken dat de discussie
over 0,7% als zodanig, gekoppeld
aan een jaartal, niet zo eenvoudig
meer te heropenen en misschien
zelfs wel voorbij is. Dat was niet de
enige mededeling.

Hij heeft daaraan toegevoegd dat,
als gekeken wordt naar de eindresul–
taten op dat punt, een aantal zaken
wel tot stand is gekomen. Door alle
hdstaten, verdeeld in de categorieën
die staan vermeld in de financiële
paragraaf, is de koppelmg geaccep–
teerd tussen financiële commitments
en de uitvoering van Agenda 21. De
programmatische relatie, die in de
discussie nooit zo'n prominente rol
vervulde, is geaccepteerd. Daaren–
boven is het voor het eerst dat een
commissie met een dergelijke

statuur als de High level commission
on sustainable development ook tot
opdracht krijgt om toezicht te
houden op het nakomen van die
financiële verplichtingen, gekoppeld
aan de uitvoering van Agenda 21. Dit
betekent waarschijnlijk dat de
discussie een andere inhoud, een
andere vorm krijgt. In bedragen
bezien, kan er dus sprake zijn van die
vooruitgang. De opmerking om te
komen van 0,35% naar 0,5% en
misschien naar 0,7% kan wel eens
meer inhoud krijgen, alleen langs een
andere weg dan in het verleden het
geval was. In die zin is de verga–
dering in het najaar van belang,
omdat de commiteringen zowel in de
richting van IDA, als in bredere zin in
de richting van Agenda 21 in de
47ste Algemene Vergadering aan de
orde zijn.

De heer Te Veldhuis stelde de
vraag of Rio als zodanig voldoende
materiaal heeft opgeleverd om aan
de voorwaarden te voldoen die zijn
gesteld in 0,1. Dat was natuurlijk niet
voldoende. De vraag, of er uitzicht
op is dat wij aan het eind van het
jaar ter afronding van de Algemene
Vergadering, wel een eind in die
richting zijn gekomen, beantwoord ik
bevestigend. Wij hebben anderen
ook niet gevraagd om 0,1 te reali–
seren. De vorm waarvoor wij hebben
gekozen is 0,1. Het gaat er straks
om, te beoordelen of er nieuwe,
additionele financiële middelen
beschikbaar komen, gekoppeld aan
de uitvoering van Agenda 21. Die
vraag komt dus op deze wijze terug.

Ik kom op de opmerkingen over de
relatie met de bevolkmgspohtiek Die
opmerkingen waren een soort rode
draad in de conferentie. De
samenhang die door velen is
benadrukt tussen ontwikkeling
enerzijds en milieu anderzijds, kent
dit probleem ook "in het midden".
Ontwikkelingslanden hebben gezegd:
als men in het Noorden durft te
praten over veranderen van produ–
ceren naar consumeren, weten wij
dat daaruit voor ons de verplichting
voortvloeit, een oplossing te vinden
voor het bevolkingsvraagstuk. Die
koppeling is gelegd en ook erkend.
Er zijn daarover nu geen sluitende
afspraken gemaakt, want die komen
bij de follow-up aan de orde. Zij
bestaan voor een deel uit het
zichtbaar maken dat wij gemeend
hebben wat wij hebben gezegd, dus
het omzetten in daden. Het wordt

dan ook gemakkehjker, dat punt op
de agenda te krijgen.

Door de heer Van Middelkoop is
de relatie met GATT aan de orde
gesteld. Die is uitvoerig besproken.
GATT zal, geïnitieerd op basis van
Agenda 21, nieuwe inspiratie krijgen.
Wij hebben reeds eerder gezegd dat
het duurzaamheidsconcept ook in de
GATT-afspraken aan de orde moet
komen. Het internaliseren van milieu
moet tot uiting komen in de
afspraken over prijzen van
produkten. Het voorzorgsprincipe
moet daarin door gaan werken. Dat
principe heeft een stevige basis
gekregen in zowel de Rio-declaratie
als in de agenda als in de verdragen
Dat zal dus ook elders zichtbaar
gemaakt moeten worden.

Voorzitter! Ik kom op het klimaat,
het Klimaatverdrag in de EG. Ik loop
de geschiedenis even langs. Na de
moeizame voortgang in het kader
van de klimaatonderhandelingen is er
ongeveer rond de zomer van vorig
jaar contact geweest tussen het
Nederlands voorzitterschap en dat
van de EFTA, in handen van
Zwitserland, over de vraag of er niet
extra initiatieven genomen moeten
worden om het proces inzake de
klimaatonderhandelingen op gang te
houden. Al heel snel zijn anderen
daarbij betrokken. Met name Brazilië
is vanaf het begin betrokken geweest
bij die vraag. Er is ook een werkver–
deling gemaakt. Nederland heeft op
zich genomen om met landen uit
Centraal– en Oost-Europa intensieve
contacten te onderhouden om te
bereiken dat ook zij een klimaatstra–
tegie uitwerken, waardoor een
Klimaatverdrag meer en meer in
beeld komt. Ik heb in verschillende
overleggen met de Kamer erop
gewezen dat dit ook geleid heeft tot
de gedachte om na de laatste onder–
handelingen over het Klimaat–
verdrag, een aparte bijeenkomst te
beleggen in Zürich, de Zürich-bijeen–
komst. Daarin kwamen EG-landen,
ontwikkelingslanden en landen uit
het westerse deel van de wereld bij
elkaar om aan het nog niet tot stand
gekomen Klimaatverdrag een
zodanige push te geven dat dit voor
Rio zou lukken. Nederland is daar in
een vroegtijdig stadium voor
benaderd en ik heb daarover iedere
keer afzonderlijk met de Portugese
voorzitter gesproken. Ik heb hem op
de hoogte gebracht van het initiatlef
en heb daarover voortdurend terug–
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gerapporteerd. Toen het Klimaat–
verdrag getekend was, heb ik daar
niet alleen met de Portugese
voorzitter over gesproken, maar ook
in de Milieuraad van 26 mei. Ik heb
daarbij aangegeven dat het mij
voorkwam dat er toch ontevre–
denheid zou moeten zijn over het
bereikte resultaat, dus over het
Klimaatverdrag dat niet ver genoeg
ging, en dat er ook initiatieven
zouden moeten zijn en blijven om
een goed resultaat te bereiken.
Daarover is gesproken in termen van
het neerleggen in een protocol, niet
door de EG alleen, maar ook met
landen daarbuiten. Dat is besproken
in de formele Milieuraad.

Ik heb de werkzaamheden voort–
gezet, ook in het kader van de
eerdere contacten die ik gemeld heb.
Het heeft geleid tot een tekst die
zowel in de EG besproken zou
moeten worden als op andere
plaatsen. Net als de Kamer heb ik
vele malen gehoord, vooral via de
pers, over grote irritatie die er was
over het Nederlandse optreden. Ik
zal heel eerlijk zeggen dat in alle
vergaderingen waarbij ik als minister
met mijn collega's betrokken ben
geweest, niemand mij gewezen heeft
op het feit dat anderen geïrriteerd
waren. Dat was ook een beetje
moeilijk, omdat ik dat voortdurend in
alle formele bljeenkomsten van de
Milieuraad aan de orde had gesteld.
Het was vanzelfsprekend zo dat de
gehele EG het "commitment" dat zij
was aangegaan, nog eens zou
herhalen, omdat het verder reikt dan
de verplichtingen van het verdrag.

De heer Te Veldhuis was in dit
kader zeer geïnteresseerd in wat er
in de tekst stond. Die tekst kan hij
van mij krijgen. Er staat in dat de
landen dit niet zien als een streven,
maar als een verplichting om in het
jaar 2000 te stabiliseren op het
niveau van 1990. Verder staat er dat
in de komende tijd nagedacht moet
worden over datgene wat er na 2000
moet plaatsvinden en dat wij ook -
en dat gaat verder dan hetgeen
waartoe het verdrag ons verplicht -
het uitbrengen van onze landenrap–
porten en een goede voortgang ter
zake als een verplichting zien. Ik zeg
dit ook tegen de heer Van
Middelkoop, want in het Klimaat–
verdrag is dit niet geregeld. Kortom,
alles wat wij geregeld hadden willen
hebben, stond in die verklaring. Als
de heer Te Veldhuis geïnteresseerd

is in de tekst, zal ik deze met hefde
aan hem overhandigen, waarbij ik
aangeef dat deze, zoals gebruikelijk,
in het Engels gesteld is.

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Voorzitter! Ter zake van dit punt heb
ik een opmerking gemaakt die het
initiatief betrof zoals het in Rio tot
stand gekomen is. Er is een
toelichting op gegeven en er heeft
veel overleg over plaatsgevonden.
Maar het was toch de bedoeling dat
de EG met de landen daarbuiten zo'n
verklaring zou afleggen? Het hele
pad is goed gevolgd en daarvoor
geef ik de minister complimenten.
Maar toen kwam het moment dat
Nederland, los van de EG, met het
initiatief meeging. Kan de minister
aangeven in hoeverre de EG daarbij
betrokken is gebleven, in Rio de
Janeiro zelf?

Minister Alders: Bij dit punt mis ik
iedere keer de link, maar dat ligt aan
mij. Er is overleg geweest tussen de
verschillende landen over de manier
waarop een tekst eruit zou kunnen
zien die verder reikte dan die van de
EG. Als wij alleen een EG-verklaring
zouden afleggen, herhaalden wij
gewoon wat wij in de laatste raad
besproken hadden. De tekst van een
bredere verklaring zou zodanig
moeten zijn dat ook de landen die
niet behoren tot de EG, zich daarin
konden vinden.

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Maar welke landen binnen de EG
deden aan dat gesprek mee?

Minister Alders: In die fase geen
enkel land. Er moet toch iemand het
initiatief nemen om binnen de EG
een tekst op tafel te leggen? Dat heb
ik gedaan. Ik heb er vervolgens ook
met individuele landen over
gesproken. Van het begin af aan was
daarvoor bijvoorbeeld heel veel
steun van mijn collega Duffer, die
zich ook in de tekst kon vinden. Heel
veel tegenstand ondervond ik van
mijn collega Howard uit het Verenigd
Koninkrijk. Dat was begrijpelijk,
omdat hij in de voorfase van de
klimaatonderhandelingen de
Europese lijn heeft losgelaten. Die
problemen hadden wij al in New
York tijdens de eindonderhande–
lingen over het Klimaatverdrag. Naar
aanleiding daarvan vroeg de heer Te
Veldhuis ook waarom ik voor een

Alleingang koos en me verzette
tegen de verslapping van de
opstelling van de EG. De heer
Howard heeft zich iedere keer verzet,
niet omdat ik met andere landen
sprak, maar omdat hij gewoon tegen
zo'n verklaring is. Enkele landen -
laten wij dat rustig tegen elkaar
zeggen - schurken zich nu eenmaal
tegen het Klimaatverdrag. Zij zijn van
mening dat dit verdrag bereikt is en
willen ophouden met zeggen dat er
misschien verder gegaan moet
worden. Ik zeg daarover soms bij het
milieubeleid: er is een verklaring en
daarna gaan wij achterover zitten in
de leunstoel. Ik vind dat een meer
inhoudelijk punt dan irritatie over een
procedure.

Voorzitter! Er zijn nog verschil–
lende opmerkingen gemaakt over
afzonderlijke verdragen. Het Klimaat–
verdrag is nu wel voldoende
besproken. De bossenverklaring wil
ik bepaald geen kettingzaag voor het
regenwoud noemen. Wij hebben
langdurig over deze verklaring onder–
handeld. Wij hebben daarbij te
maken met alle spanningpunten die
maar denkbaar zijn. Men kan zich
misschien wel voorstellen dat landen
als India, Maleisië of Indonesië
zeggen: het is verbazingwekkend,
nadat alle bossen gekapt zijn in uw
deel van de wereld die maar gekapt
konden worden, wilt u nu ineens
internationale criteria formuleren
waaraan wij moeten voldoen om het
behoud van het regenwoud te
bereiken?

De heer Salim van Indonesië
stelde het volgende. Als wij een
verklaring afleggen dat wij op een
duurzame wijze met onze bossen
willen omgaan, wilt u dan ook eens
aannemen dat wij dat zullen doen?
Kunt u niet over een paar jaar
bekijken of wij ons er al dan niet aan
gehouden hebben? Die spanning
tussen Noord en Zuid was levens–
groot aanwezig.

Het verdrag is misschien niet
precies wat wij wensten, maar
erkend wordt wel dat het proces
verder moet gaan in de richting van
het ontwikkelen van maatregelen die
noodzakelijk zijn om tot een
duurzaam bosbeheer te komen. In
heel veel teksten zie je de vraag
terug of het niet gewenst is, dit
proces op de rails te houden. Rio is
geen eindstation. Rio is een tussen–
halte. Het is noodzakelijk om in
Nederland, in de EG, in de westerse
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wereld, maar vooral in samenwerking
met de ontwikkelingslanden het
proces verder vorm en inhoud te
geven. Wij doen dat via samen–
werking met individuele landen:
Buthan, Costa Rica en Benin. Het zal
ook in een veel bredere context
moeten gebeuren.

De voorzitter Ik constateer dat er
behoefte is aan een tweede termijn.
Ik stel voor, de spreektijden in
tweede termijn vast te stellen op een
derde van die in eerste termijn.

Daartoe wordt besloten.

D

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Ik wil nog op een enkel
punt reageren. Ik dank de minister
voor zijn uitvoerige toelichting. Het
lijkt mij nu niet zinvol verder te
praten over de interpretatie van de
resultaten. Ik ben iets minder
optimistisch over de koppeling die
onverbrekelijk gelegd zou zijn en dat
die in de toekomst gehandhaafd
blijft. Slechts de toekomst kan ons
leren wie het daarin bij het rechte
einde had.

Ik steun de minister in zijn
commentaar op de opstelling van de
EG. Desondanks ben ikvan mening
dat er voor Nederland ruimte was
om verder te gaan met het eigen
initiatief, gezien de uiteindelijke
EG-verklaring. Deze was onvol–
doende en hield eigenlijk niets meer
in dat wat op 26 mei al door de
EG-milieuraad was vastgesteld.
Nederland was daarover toen al
teleurgesteld.

Ik kom nog even terug op mijn
motie over de klimaatnota om alsnog
de mogelijkheden te onderzoeken
om met een aantal gehjkgezmde
EG-lidstaten - Duitsland, België en
Denemarken - te komen tot een
energieheffing per 1 januari. Op deze
manier kan de discussie in de EG
worden gestimuleerd en versneld.

Mijn laatste opmerking betreft het
financiële commitment. De interpre–
tatie dat de discussie over de
ODA-norm eigenlijk van tafel is
omdat wij gaan praten over finan–
ciering, gekoppeld aan Agenda 21
heeft ook een aantal risico's. Daar
waarAgenda21 onvoldoende
zichtbaar zou kunnen worden omdat
er geen overeenstemming komt over
een groot aantal onderwerpen dat

nog geregeld moet worden, bestaat
het risico dat de discussie over de
ontwikkelingssamenwerking sec, ook
zonder groene toets, ophoudt. Ik zou
dat een buitengewoon treurige
ontwikkeling vinden. Wij zien ook in
het Nederlandse beleid al een
langzame verlaging van het plafond
voor ontwikkelingssamenwerking.
Het is prima als die andere discussie
ertoe leidt dat er meer geld
beschikbaar komt. Van mij behoeft
die norm niet vertaald te worden in
0,1%. Als de discussie er uiteindelijk
toe zou leiden dat wij ons financieel
minder commiteren, zijn wij verder
van huis. Vandaar dat ik de discussie
over ODA in EG-verband graag
gehandhaafd zie. Ik hoop dat de
minister het daarmee eens is.

D

Mevrouw Verspaget (PvdA):
Voorzitter! De minister heeft
uitvoerig en diepgaand gereageerd
op de zorgen van enkele leden over
de initiatieven die Nederland met
enkele gelijkgezinde landen tijdens
de UNCED heeft genomen om een
maximaal resultaat te behalen. De
houding van Nederland kwam
overeen met datgene wat in de
instructies was weergegeven en met
de Kamer was afgesproken. Ik wil de
minister vragen, ook de komende
maanden ter voorbereiding van de
VN-vergadering voort te gaan op de
weg om met gelijkgezinde landen te
proberen, een maximaal resultaat bij
die vergadering te bereiken ter
uitvoerïng van datgene wat tijdens
de UNCED is afgesproken. De
minister heeft in voldoende mate
aangegeven hoe belangrijk die
VN-vergadering is. Die is misschien
nog wel belangrijker dan de UNCED
zelf.

D

De heer Te Veldhuis (VVD):
Voorzitter! Dit was een eerste ronde
van algemene gedachten over Rio en
de gevolgen daarvan. Ik denk dat wij
daar voorlopig de gedachten wel
even over uitgewisseld hebben. Wij
moeten nu de nadere rapportage
afwachten die meer op onderdelen
zal zijn toegespitst. Dan krijgen wij
nog volop de gelegenheid voor
discussie.

Ik hoor in tweede termijn nog wel
een graag een reactie van de
minister op mijn punt over de

Tweede Wereld: Centraal– en
Oost-Europa. Die milieuproblemen
liggen heel nabij ons eigen gebied
Wij zouden daar waarschijnlijk op
korte termijn heel grote resultaten
kunnen behalen.

D
Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Voorzitter! Ik dank de minister voor
zijn uiteenzetting. Er is bij de beant–
woording een punt, misschien wel
bewust, blijven liggen, namelijk de
uitvoering van de motie inzake
duurzame ontwikkeling op elk beleid–
sterrein. Wat wordt er per beleid–
sterrein gedaan en welk tijdschema
hoort daarbij? Dat is een belangrijk
punt. Naar mijn mening moet je dat
niet in het NMP zetten. In het kader
van integraal beleid zal elke minister
daarvoor verantwoordelijkheid
moeten nemen en dragen, geïnspi–
reerd door het beleid van de minister
voor Milieubeheer. Dat is de
volgorde.

De minister heeft verhelderend
gesproken over het optreden van
Nederland binnen de EG en los van
de EG. Hij heeft het proces van
overleg uitgebreid toegelicht. Het
blijft toch jammer dat niet meer
landen uit de EG zich bij ons aange–
sloten hebben. Wij opereren nu
eenmaal binnen die EG. Het blijft
belangrijk om met overtuiging door
te gaan en ook echt tot resultaten te
komen. Je kunt nu wel zeggen dat
die verklaring van de EG toch maar is
gekomen, maar een initiatief nemen
en vervolgens weer moeten intrekken
is in het internationale circuit
natuurlijk niet prettig. Wat dat
betreft, leef ik mee.

De minister schijnt er behoefte
aan te hebben dat ik nog even over
Engeland spreek. Natuurlijk is dat
niet goed te keuren. Ik denk dat het
ook belemmerend werkt in de hele
discussie over de financiën. Ik ben
hier echter vandaag gekomen om te
spreken over het beleid dat door
onze minister van Milieubeheer
wordt gevoerd. Dat is mijn eerste
taak.

D

Minister Alders: Voorzitter! Er is een
vraag gesteld over de heffingen en
de gelijkgezinde landen. Wij staan
aan de vooravond van de overname
van het Portugees voorzitterschap
door de Engelsen. Er zal op heel
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Alders

korte termijn een gesprek met het
Brits voorzitterschap plaatsvinden
over zijn agendering. Het voorstel
van de Commissie is er nu. Wij
moeten allereerst vaststellen hoe de
Engelsen zich de uitvoering daarvan
voorstellen. Teneinde die besluit–
vorming op tijd te laten plaatsvinden,
zullen de twee formele milieuraden
in ieder geval uitgebreid moeten
worden met een raad van energie–
en milieuministers, gevolgd door de
Ecofin. Ik neem aan dat die volgorde
nog steeds vooropstaat.

In de UCV over de nota Klimaat–
verandering heb ik gezegd: ik ben
niet inhoudelijk tegen de tekst van
de motie van de heer Willems; ik
vind haar tactisch gezien zo onver–
standig. Ik heb gezegd dat ik er de
voorkeur aan zou geven, er nu verder
zo min mogelijk over te praten. Dat
geeft meer ruimte om datgene te
doen, wat de motie beoogt. Het
aannemen van de motie naast dat
andere plaatst ons straks voor het
probleem wat wij aan het doen zijn.
Er wordt een voorschot genomen, in
de zin van: wij halen het toch nlet in
Europa. Er kijken enige landen met
ons mee. Met de motie wordt Spanje
gelegitimeerd. Die kans moet er niet
zijn. Dat laat onverlet, dat er een
vraag te beantwoorden is, als het
niet in de EG lukt.

Ik ben het eens met mevrouw
Verspaget, dat de vergadering van
de VN van groot belang is, niet
alleen voor de follow-up. Wij moeten
er ons op richten, dat dit proces aan
de gang blijft. Hetzelfde geldt voor
de financiële commitering. Daarop
moet meer zicht komen. Er mag
geen verslapping van activiteiten
optreden tussen nu en dan.

Mijn excuses aan de heer Te
Veldhuis, dat ik geen opmerking heb
gemaakt over de Tweede Wereld. Ik
meen, dat de uitkomst van Rio op
dat punt een aanmerkelijke uitkomst
is. De ontwikkelingslanden hebben
gezegd - gedurende de gehele
conferentie is op dat punt spanning
aanwezig geweest - dat als de pijlen
worden gericht op Midden– en Oost–
Europa, dat ten koste gaat van de
geldstroom van Noord naar Zuid.
Toen dit werd opgelost, is het
mogelijk gebleken om in Agenda 21
de positie van de landen in een
economische overgang afzonderlijk
op te nemen. Dat is op twee
manieren gebeurd. Mevrouw
Verspaget heeft al gewezen op het

opmerkelijke feit, dat zij zich toch
wel tot de westerse landen willen
rekenen, maar enige tijd vragen om
zich daarbij te kunnen scharen. Aan
de andere kant zit in Agenda 21 de
noodzaak om aan de landen in
Midden– en Oost-Europa apart
aandacht te besteden. Het is juist,
dat die positie erkend is. Ik denk, dat
wij een discussie moeten voeren
over de besteding van het
milieugeld, met objectieve feiten op
tafel. Het is eenvoudiger om dat met
elkaar te zeggen, als het over het
klimaat gaat. Daarom is ook het
energieverdrag zo belangrijk. Ik denk
aan het plan-Lubbers en de
uitwerking ervan.

Mevrouw Boers heeft gevraagd in
hoeverre de heer Lubbers dat punt
van milieu en ontwikkeling in Rio aan
de orde heeft gesteld. Wij hebben
zeer aangedrongen op het bespreken
van de stand van zaken met
betrekking tot het energy charter.
Lissabon zal worden gebruikt om dat
weer op gang te krijgen. Het moet
op gang worden gebracht vanuit
beide invalshoeken. Het moet
gekoppeld worden aan de milieu–
onderwerpen. Wij moeten er wel
voor oppassen dat wij dat ter zake
van alle thema's gaan zeggen. Het
terugdringen van de verzuring in
Polen is voor Polen zeer relevant,
maar het effect op de Nederlandse
situatie is te verwaarlozen. Je moet
het dan over de en/en-benadering
hebben.

Mijn excuses aan mevrouw Boers,
dat ik niet ben ingegaan op haar
vraag over de motie. Het lijkt mij
verstandiger daarover afzonderlijk te
rapporteren. Er is een zeer uitge–
breide follow-up gegeven aan de
motie. Niet alleen in de nu reeds
bekende nota's heeft integratie
plaatsgevonden. Er zijn activiteiten
opgestart die erop gericht zijn om
ook in de overige bestanddelen van
het beleid van de diverse ministeries
onder verantwoordelijkheid van de
betrokken ministers datgene te doen
wat de motie vraagt. Ik ben het met
haar eens, dat het niet zo kan zijn,
dat wij wel iets met het Brundtland–
rapport doen, maar dat er geen
prominente plaats aan wordt
gegeven in de Rio-declaratie of de
uitwerking van Agenda 21.

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Ik heb om waarneembare resultaten
gevraagd. Ik doel dan niet op een

verslag van de kant van de minister.
Het Is zaak, dat een kamerlid
daaraan kan refereren bij de behan–
deling van de begroting. Wanneer
staat het in de toelichtingen bij de
begrotingen?

Minister Alders Op zichzelf zou het
al bij de komende begroting moeten
gebeuren. Het lijkt mij echter
verstandig, dat ik nog eens uiteenzet,
hoe die activiteit is gestart en welke
activiteiten door de departementen
worden ondernomen.

Mevrouw Boers-Wijnberg (CDA):
Inclusief een tijdschema.

Minister Alders: Het ligt verschillend
over de departementen. Ik kan dat
wel aangeven.

Ik kom te spreken over de EG en
kllmaat. Ik ben het met mevrouw
Boers eens, dat ik er, binnen de EG
opererend en kiezend voor het
uitgangspunt, dat samenwerking in
de EG tot de sterkst mogelijke
positie leidt, veel voor moet doen om
te voorkomen, dat andere landen er
aanleiding in zien niet mee te doen.
Ik denk dat een echte reconstructie
van Rio een paar dingen zichtbaar
maakt.

Het is absoluut zeker dat de
landen van de G7 buiten het
"zichtbare" overleg om veel met
elkaar vergaderd hebben en dat veel
er afgesproken is over een gezamen–
lijke strategie. Dat maakte het voor
landen bijna onmogelijk om vanuit
de eigen coördinatie te blijven
opereren. Dat gold ook voor de EG.
Op die manier is ook de meest druk
uitgeoefend, meer dan door de brief
van de Verenigde Staten aan de
verschillende landen. Die gezamen–
lijke strategie beperkte zelfs de
mogelijkheden voor landen die het
zeer eens waren met de inhoud van
de door ons opgestelde verklaring,
bijvoorbeeld de Bondsrepubliek.
Daarmee erken ik dat ook die
spanning in het geheel zat. Daarmee
bedoel ik te zeggen dat het mij
bekend was dat Duitsland er ook
binnen de G7 over sprak, waardoor
dit land er moeite mee had, openlijk
uit te spreken dat het het Neder–
landse initiatief ondersteunde.
Weten wat er gebeurt, daar soms
rekening mee houden en uiteindelijk
weten dat je in de geest van een
ander handelt, ook dat behoort tot
het internationale werk.
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Alders

De beraadslaging wordt gesloten.

De vergadering wordt van 12.18uur
tot 13.15 uur geschorst.

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

Voor één brief vraag ik uw
bijzondere aandacht. Ingekomen is
een brief van onze collega Van
Weezel, waarvan de inhoud luidt als
volgt:

"Per ingang van 1 september a.s.
ben ik benoemd tot Permanent
Vertegenwoordiger van ons land bij
de Raad van Europa te Straatsburg.
Hiermee lijkt - in ieder geval
voorlopig - een einde te komen aan
een politieke loopbaan en, wat voor
mij nog moeilijker is, aan het
Lidmaatschap van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal. Ik heb van deze
15 jaar, mede dankzij U en de
collegae, genoten en ben daar
blijvend dankbaar voor.

In al die jaren is er natuurlijk het
nodige ten goede en ten kwade
veranderd. In dat kader gebiedt de
eerlijkheid te stellen dat ik nog
steeds niet gewend ben aan het
nieuwe Kamergebouw, maar dat zal
wel aan mij liggen. Bovendien is de
aard van het functioneren van de
Volksvertegenwoordiging niet direct
afhankelijk van de ambiance waarin
men verkeert. Wat het parlement
veeleer bedreigt zijn begrippen als
verambtelijking en technocratie. Ik
gruwel daarvan!

Alhoewel het te ver zou voeren in dit
tijdsgewricht wederom het "zonder
last of ruggespraak" in te voeren,
kan het toch geen kwaad nog eens
op te merken dat iedere Democratie
valt en staat bij een zekere onafhan–
kelijkheid van de instellingen die dat
"Hoge Goed" dragen. Daarom is er,
Mijnheer de Voorzitter, niets mooiers
dan dat doel nationaal en interna–
tionaal te kunnen blijven dienen.

Alhoewel ik de Kamer - ook in haar
nieuwe jasje - en in het bijzonder het
individueel contact met collega,
medewerker en journalist zeker in
het begin vreselijk zal missen, ben ik
echter vol vertrouwen via mijn
nieuwe werkkring het contact met
velen van U te kunnen behouden.
Daar ik mij vanaf 1 augustus a.s. zal
moeten inwerken in mijn toekom–
stige baan, zal ik vanaf die datum
mijn huidige functie moeten
neerleggen.

Met dank voor het door U betoonde
geduld en geschonken vertrouwen,
teken ik nog steeds als collega. Het
ga U allen heel erg goed."

(w.g. Hans van Weezel)

(Applaus)

De voorzitter Waarde collega!
Door in ieder geval tijdige informatie
in de media wisten wij allen al
geruime tijd van uw voorgenomen
vertrek uit de Kamer. Daardoor kon
er, onder andere door interviews, in
zekere zin uitgebreide afscheidslite–
ratuur rond uw persoon ontstaan.
Daaraan zal ik nu niets toevoegen.
Volstaan kan worden met te
benadrukken, dat u bij de uitoefening
van het politieke ambt van parle–
mentslid voluit een dualist is
geweest. Daarbij ontliep u niet uw
plicht gevraagd, soms ook
ongevraagd, waar mogelijk verant–
woording voor uw opvattingen af te
leggen. U was rechtlijnig en
betrouwbaar, gevoel voor humor was
u niet vreemd, ook als u zelf daar
mikpunt van was. Voor die collegia–
liteit zeggen wij u hartelijk dank.

Collega! U schrijft in uw brief, dat
de eerlijkheid u gebiedt iets te
zeggen, namelijk over - ik geef toe:
in mijn eigen woorden - üw aanpas–
singsproblemen met óns nieuwe
gebouw. Dit wordt voluit gerespec–
teerd, maar misschien kan er nog
iets aan worden toegevoegd. Diep in
uw hart zult u toch er wel gelukkig
mee geweest zijn de kans te hebben
gehad hier enkele maanden te
hebben mogen werken, al was het
alleen maar om de overgang van de
oude vergaderzaal naar de grote
ronde vergaderzalen van Straatsburg
- uw nieuwe werkterrein, ook voor
de PV's - enigszins te versoepelen.

Het vertrek uit deze Kamer,
ofschoon vrijwillig, valt u moeilijk, zo

schrijft u. Dat waarderen wij oprecht,
niet in de laatste plaats omdat u in
ons midden hebt vertoefd, vijftien
jaar lang, vol spirit tot het laatste
moment, niemand vervelend. Het ga
u goed!

De heer Gualthérie van Weezel
(CDA): Bravo!

(Applaus)

De voorzitter: Van deze brief heb ik
mededeling gedaan aan de minister
van Binnenlandse Zaken en de
voorzitter van het Centraal
stembureau.

Ik stel voor, deze brief voor kennis–
geving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: De vaste Commissie
voor volkshuisvesting en ruimtelijke
ordenlng heeft mij verzocht het
mogelijk te maken dat er nog
vanavond aan het eind van de verga–
dering uitemdelijk beslist kan worden
over de PKB Nationaal ruimtelijk
beleid. Dat stelt ons voor deze dag
voor enige procedurele aanpas–
singen. Het twee-minutendebat over
Vinex, dat voorzien was in de avond,
zal naar mijn oordeel moeten plaats–
vinden voor de dinerpauze. Onmid–
dellijk na de dinerpauze zal moeten
worden gestemd over eventuele
moties die tijdens dat debat zullen
worden ingediend. Dan zal de
minister in de loop van de avond
schriftelijk zijn opvattingen over
eventuele moties inzake de PKB,
mits aangenomen, aan de Kamer
kenbaar kunnen maken. Dan kunnen
wij een eindbeslissing nemen aan
het eind van deze avond. Als wij het
op deze manier doen, denk ik dat wij
een ordelijke procedure hebben en
dat tegemoet kan worden gekomen
aan het verzoek van de commissie.
Dat betekent dat er een heel korte
stemming zal plaatsvinden onmid–
dellijk na de dmerpauze

Kan de Kamer hiermee
instemmen? Naar mij blijkt is dat het
geval.

Ik stel voor, de stukken 22300-XVI,
nrs. 120 en 123, 21813, nr. 36 en
22300-X, nr. 79 van de lijst van
werkzaamheden af te voeren.
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voorzitter

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter Ik stel voor, aan de
orde te stellen en te behandelen in
de vergaderingen van 25, 26 en 27
augustus en 1, 2 en 3 september:
1. het wetsvoorstel Vervanging van
de Wegenverkeerswet (Wegenver–
keerswet 1992) (22030) (indien de
voorbereiding zal zijn voltooid);
2. het wetsvoorstel Regelen met
betrekking tot de oprichting van de
Stichting ROI (Wet Stichting ROI)
(22638);
3. het wetsvoorstel Aanpassing van
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
aan de richtlijn betreffende pakke–
treizen, met inbegrip van vakantie–
pakketten en rondreispakketten
(22506) (indien de voorbereiding zal
zijn voltooid);
4. het wetsvoorstel Regels betref–
fende enkele aspecten van het
specifiek cultuurbeleid (Wet op het
specifiek cultuurbeleid) (20987);
5. het wetsvoorstel Wijziging van de
Algemene wet inzake rijksbelas–
tingen en van de Wet administratieve
rechtspraak belastingzaken (beroep
op de rechter bij niet tijdige
afdoening van een bezwaarschrift en
versnelde behandeling van beroep in
spoedeisende gevallen) (22164);
6. het wetsvoorstel Wijziging van de
Vogelwet 1936, de Jachtwet en de
Natuurbeschermingswet (22201)
(indien de voorbereiding zal zijn
voltooid);
7. de gezamenlijke behandeling van:
- het wetsvoorstel Nieuwe regels
omtrent accountants (Accoun–
tantswet) (22470);
- het voorstel van wet van het lid
Schartman c.s. tot wijziging van de
Wet op de Registeraccountants en
de Wet op de Accountants-admini–
stratieconsulenten (wijziging in
verband met de invoering van de
Achtste Richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen inzake
het vennootschapsrecht) (22313);
(indien de voorbereiding zal zijn
voltooid);
8. het wetsvoorstel Wijziging van de
Gemeentewet en de Provinciewet in
verband met geldelijke voorzieningen
ten behoeve van de leden van de
gemeenteraad en van provinciale
staten (22670) (indien de voorbe–
reiding zal zijn voltooid).

Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.

De voorzitter Ik stel voor, de
vergaderingen van de Kamer na het
zomerreces, indien de te behandelen
onderwerpen daartoe nopen, als
volgt te doen plaatsvinden:
- op dinsdag van 14.00 tot uiterlijk
23.00 uur;
- op woensdag en donderdag van
10.15 tot uiterlijk 23.00 uur.

Hierbij zal ik mijn best doen om,
indien onderwerpen wegvallen, de
donderdagavond zoveel als mogelijk
vrij te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik bepaal, dat een
uitgebreide commissievergadering
zal worden gehouden op:

maandag 7 september:
van 11.15 uur tot 16.30 uur van de
Commissie voor de rijksuitgaven en
van de bijzondere Commissie ISMO
over de voortgang van het
comptabel bestel en vervolgrap–
portage subsidiebeleid en verslag
van de Algemene Rekenkamer 1991,
centraal thema (22560).
Het woord is aan de heer Franssen.

De heer Franssen (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Ik heb u vorige week
mede namens mevrouw Beckers
verzocht aan de agenda van
vanavond toe te voegen het verslag
van het mondeling overleg over de
ontwerp-toestemmingsregeling
vitaminepreparaten. Nu heeft staats–
secretaris Simons op de valreep een
brief aan de Kamer gestuurd, een
tweede brief, waarin hij aankondigt
de ontwerp-toestemmingsregeling
niet te zullen tekenen, maar nog een
aantal adviezen te vragen en studies
te laten verrichten. Het lijkt mij om
die reden verstandiger het verslag
van het mondeling overleg heden
niet op de agenda te plaatsen, ervan
uitgaande dat de staatssecretaris
geen handtekening zal zetten,
voordat hij de uitkomst van zijn
nadere onderzoekingen aan de
Kamer heeft gemeld en de kamer–
commissie de gelegenheid heeft
gehad daar met hem dan wel in
mondeling overleg te treden, dan wel
de Kamer voor te stellen daar alsnog
plenair over te discussiëren.

Mijn voorstel is dus om dat verslag
van de agenda af te voeren.

De voorzitter Ik neem aan, dat dit
voorstel mede namens mevrouw

Beckers gedaan wordt en dat de
staatssecretaris met de wens van de
heer Franssen om geen onherroepe–
lijke beslissing ter zake te nemen kan
instemmen. Ik stel voor, het punt van
de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Van Hoof.

De heer Van Hoof (VVD):
Voorzitter! Nu er weer wat rek in de
agenda zit, breng ik het volgende
naar voren. Vanochtend heeft de
vaste Commissie voor sociale zaken
en werkgelegenheid mondeling
overleg gevoerd met de staatssecre–
taris over haar brief over de
VUT-regeling voor ex-mijnwerkers en
de afspraken die dienaangaande met
DSM zijn gemaakt. Naar aanleiding
van dat mondeling overleg vraag ik
u, deze brief op de agenda van
vandaag te plaatsen.

De voorzitter: Ik stel voor, aan dit
verzoek te voldoen en dit punt toe te
voegen aan de rij van twee-minuten–
debatjes (één termijn met spreek–
tijden van twee minuten).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Wij zijn toe aan een
aantal stemmingen. Op verzoek van
enkele fracties stel ik voor, de
eindstemmingen over het
wetsvoorstel Wijziging van het
Wetboek van Strafrecht en het
Wetboek van Strafvordering en
enkele andere wetten ter verruiming
van de mogelijkheden tot toepassing
van de maatregel van ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel
en andere vermogenssancties
(21504) en over het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet overdracht
tenuitvoerlegging strafvonnissen en
het Wetboek van Strafvordering met
het oog op de internationale samen–
werking gericht op de ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel
(22083) uit te stellen tot vanavond
aan het eind van de vergadering.

Ook stel ik, op verzoek van een
aantal fracties, voor de stemmingen
over de moties die zijn ingediend
tijdens de UCV over de nota Cultuur–
beleid 1993-1996 aan het eind van
de avond te houden.

Daartoe wordt besloten.
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Aan de orde is de behandeling van:
het wetsvoorstel Wijziging

van de Ambtenarenwet 1929 en
enkele andere wettelijke
regelingen betreffende
inhouding, beslag en korting op
bezoldiging en pensioen in
verband met herziening van de
beslagvrije voet (22377)

Het wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en, na goedkeurmg
van de onderdelen, met algemene
stemmen aangenomen.

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

van de Handelsregisterwet in
verband met de uitvoering van
de elfde richtlijn van de Raad
van de Europese Gemeen–
schappen inzake het vennoot–
schapsrecht(22566)

De artikelen I en II en de beweeg–
reden worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens het lid van de Centrum–
democraten de aanwezige leden van
alle fracties voor dit wetsvoorstel
hebben gestemd, zodat het is aange–
nomen.

Aan de orde is de eindstemming
over het wetsvoorstel Regelen
inzake beroepen op het gebied
van de individuele gezond–
heidszorg (Wet op de beroepen
in de individuele gezond–
heidszorg) (19522) .

De voorzitter: Ik stel voor, de door
de regering voorgestelde wijzigingen
(stuk nr. 55) aan te brengen.

Daartoe wordt besloten.

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

Aan de orde zijn de stemmingen In
verband met de wetsvoorstellen:

- Goedkeuring van de op 19
juni 1990 te Schengen tot stand
gekomen Overeenkomst ter

uitvoering van het tussen de
regeringen van de Staten van de
Benelux Economische Unie, de
Bondsrepubliek Duitsland en de
Franse Republiek op 14 juni 1985
te Schengen gesloten Akkoord
betreffende de geleidelijke
afschaffing van de controles aan
de gemeenschappelijke grenzen
met bijbehorende Slotakte,
Protocol en Gemeenschappe–
lijke Verklaring (22140) ;

- Goedkeuring van de op 27
november 1990 te Parijs tot
stand gekomen Overeenkomst
betreffende de toetreding van de
Italiaanse Republiek tot de op 19
juni 1990 te Schengen tot stand
gekomen Overeenkomst ter
uitvoering van het tussen de
Regeringen van de Staten van de
Benelux Economische Unie, de
Bondsrepubliek Duitsland en de
Franse Republiek op 14 juni 1985
te Schengen gesloten Akkoord
betreffende de geleidelijke
afschaffing van de controles aan
de gemeenschappelijke grenzen,
met bijbehorende Slotakte,
Protocol en Gemeenschappe–
lijke Verklaring (22141) ;

- Wijziging van de Vreemdelin–
genwet, het Wetboek van Straf–
recht, het Wetboek van Straf–
vordering en de Uitleveringswet
met het oog op de uitvoering
van de op 19 juni 1990 te
Schengen tot stand gekomen
Overeenkomst ter uitvoering van
het tussen de regeringen van de
Staten van de Benelux Econo–
mische Unie, de Bondsrepubliek
Duitsland en de Franse
Republiek op 14 juni 1985 te
Schengen gesloten Akkoord
betreffende de geleidelijke
afschaffing van de controle aan
de gemeenschappelijke grenzen
(22142);

- Goedkeuring van het
Protocol betreffende de
toetreding van de Italiaanse
Republiek tot het Akkoord
tussen het Koninkrijk der Neder–
landen, het Koninkrijk België,
het Groothertogdom Luxemburg,
de Bondsrepubliek Duitsland en
de Franse Republiek betreffende
de geleidelijke afschaffing van
de controles aan de gemeen–
schappelijke grenzen, onder–
tekend te Schengen op 14 juni
1985; Parijs, 27 november 1990
(Trb. 1991, 26)(22207),

- over:
- de motie-Wiebenga over reisdocu–
menten (22140, nr. 18);
- de motie-Gualthérie van Weezel/De
Hoop Scheffer over de Koninklijke
Marechaussee (22140, nr. 23).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverkla–
ringen vooraf.

D
De heer Wolffensperger (D66):
Voorzitter! In de discussie over het
aanvullend akkoord van Schengen
heeft mijn fractie een– en andermaal
aangegeven dat zij zich voor het
dilemma zag gesteld tussen
enerzijds de gebreken die naar haar
oordeel aan het verdrag van
Schengen kleven en anderzijds de
consequenties van verwerping ervan.
Bij onze uiteindelijke beoordeling
hebben wij het volgende overwogen.
De gebreken van het Schengen–
verdrag zijn gedurende de discussie
in dit parlement althans enigszins
verzacht. Voor het probleem van de
parlementaire controle op de
uitvoering is een oplossing gevonden
die naar ons oordeel aanvaardbaar
is, en die haar weerslag vindt in het
bij amendement in te voeren artikel
1a van de goedkeuringswet. Voor de
ontbrekende harmonisatie van het
beleid, met name op het gebied van
de beoordeling van asielverzoeken,
zullen wij moeten vertrouwen op de
voortgang die in andere gremia
wordt geboekt, hetgeen overigens
niet wil zeggen dat wij het al bij
voorbaat eens zijn met de uitkomst
daarvan. Waar het ons grootste
bezwaar betreft, het ontbreken van
een voorziening voor rechtseenheid
in de vorm van een rechterlijk
college, zouden wij dan genoegen
moeten nemen met de uitdrukkelijk
uitgesproken intenties van de
regering, en met de inmiddels
verleende studie-opdracht ter zake.

Aan de andere kant van dat
dilemma hebben wij het volgende
overwogen. Verwerping van het
aanvullend akkoord van Schengen
zou tot gevolg kunnen hebben dat
Nederland in een isolement geraakt,
een isolement in politieke zin,
wellicht in economische zin en in het
uiterste geval zelfs in fysieke zin, als
een voortgang van het proces tussen
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Wolffensperger

de Schengenpartners ertoe zou
leiden dat de buitengrens van het
Schengengebied rond Nederland
komt te liggen. Misschien nog
belangrijker is het volgende. Als het
Schengenakkoord nu wordt
verworpen, zouden gelet op artikel
8a van het EG-verdrag de onderhan–
delingen over compensatoire
maatregelen bij het wegvallen van de
controle aan de binnengrenzen
opnieuw moeten worden gevoerd.
Mijn fractie heeft niet de
verwachting dat de resultaten voor
Nederland van zo'n nieuwe onder–
handelingsproces, dat immers een
veel groter aantal staten zou
omvatten, gunstiger zouden zijn.
Integendeel, de kans is groot dat dan
het Nederlandse standpunt veel
minder gewicht in de schaal zal
leggen.

Voorzitter! Dit alles overwegende,
is de meerderheid van mijn fractie
uiteindelijk tot de conclusie gekomen
dat met de goedkeuringswet voor
het aanvullend akkoord van
Schengen moet worden ingestemd.
Twee leden van mijn fractie komen
tot een tegenovergestelde conclusie;
voor hen wegen de bezwaren, te
weten het ontbreken van materiële
harmonisatie, de vrees voor
verslechtering van het asielbeleid en
een te gering uitzicht op totstand–
koming van een unificerende
rechterlijke instantie, te zwaar.

Voorzitter! Ik heb nog een tweede
stemverklaring. Mijn fractie heeft in
de schriftelijke en de mondelinge
behandeling aangegeven, ernstige
bezwaren te hebben tegen de uitvoe–
ringswet die het Schengenverdrag
doorvertaalt naar de Nederlandse
wetgeving. Die bezwaren bestaan
vooral daar waar de uitvoeringswet
verder gaat dan het aanvullende
akkoord ons voorschrijft. Juist op die
punten ligt een aantal amende–
menten voor, en wij zullen die
amendementen steunen. Als de
genoemde amendementen echter
door deze Kamer zouden worden
verworpen, is de consequentie van
het standpunt van mijn fractie, dat
wij niet de vrijheid voelen om in dat
geval de uitvoeringswet te steunen.

D
De heer Wiebenga (VVD):
Voorzitter! Voor de VVD-fractie zijn
de Schengenverdragen geen kwestie
van zwart of wit. Bij de bepaling van

ons stemgedrag in het fractieberaad
van deze week hebben drie
elementen een rol gespeeld. Het
eerste element is dat van de onmis–
kenbare voordelen die onze fractie
ook in de Schengenafspraken terug–
vindt. Ik noem de maatregelen die
genomen zullen worden op het punt
van de bestrijding van de interna–
tionale criminaliteit, op het punt van
het asielbeleid en dergelijke. Het
tweede element dat een rol speelde
waren de onvolkomenheden van de
Schengenafspraken, en met name na
de parlementaire behandeling komt
daar nog bij het gebrekkige interna–
tionaalrechtelijke toezicht in het
Schengenverband. Het derde
element dat een rol heeft gespeeld,
is de plaats van Nederland in Europa,
niet alleen binnen het Schengenge–
beuren, waar het gaat om de verdere
harmonisering en de onderhande–
lingen daarover van het asielbeleid,
maar ook buiten het onmiddellijke
Schengendossier om. Wat zijn de
gevolgen als ons land tegenstemt, en
niet deelneemt aan het Schengenge–
beuren? Ook die geopolitieke factor
heeft als element een rol gespeeld.

Voorzitter! U ziet dat het voor ons
geen kwestie is van alleen maar
goed of alleen maar slecht. In het
licht van deze elementen is mijn
fractie tot de slotsom gekomen dat
zij haar stem kan geven aan deze
Schengenwetsvoorstellen.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ook ons stemgedrag over
de Uitvoeringsovereenkomst van
Schengen is het resultaat van een
afweging. Enerzijds staan wij niet te
dringen om de grenzen open te
stellen en maken argumenten in de
richting van verdergaande Europese
integratie op ons niet veel indruk.
Anderzijds onderkennen wij de
noodzaak van samenwerking op het
gebied van vreemdelingenbeleid,
justitie en politie. Op deze terreinen
bevat de overeenkomst belangrijke
afspraken op intergouvernementele
basis. Op zichzelf is het waar dat
deze afspraken ook zonder
Schengen denkbaar waren geweest,
maar voor die keuze staan wij nu
niet. Essentieel voor ons uiteindelijke
standpunt is dat de Kamer zelf een
oplossing zou bieden voor het
feitelijk ontbreken van elke parle–
mentaire controle in de overeen–

komst. Daarin voorziet het
amendement van de collega's Van
Traa en De Hoop Scheffer en dat van
mij op ongeveer gelijkwaardige
wijze. Als een van deze amende–
menten zal worden aanvaard, is er
ook voor ons geen aanleiding meer
de onmiskenbare voordelen die
Schengen ook biedt, te laten
schieten en laten wij de context
waarin anderen Schengen willen
plaatsen voor hun rekening. Wij
zullen in dat geval voor de overeen–
komst stemmen.

D

De heer Van Traa (PvdA):
Voorzitter! Ook mijn fractie heeft de
argumenten voor en tegen Schengen
gewogen. Ik zal met u die discussie
niet herhalen. Het is nu ja of neen.
De meerderheid van mijn fractie zal
voor stemmen. En voor die
meerderheid zijn de volgende
argumenten doorslaggevend.

Open grenzen en vrij personen–
verkeer moeten tot stand komen en,
kan het niet anders, dan in
Schengen. De parlementaire
controle wordt versterkt indien het
amendement-Van Traa/De Hoop
Scheffer wordt aangenomen. De
Staten-Generaal krijgen een instem–
mingsrecht, een belangrijke
vernieuwing. Ook heeft de regering
toegezegd de inspanningen om tot
een hof te komen, door te zetten. En,
misschien het belangrijkste, de
Europese integratie moet doorgaan.
Een beter resultaat in Schengen–
verband is niet denkbaar. Die
integratie mag niet door een
afwijzing in gevaar gebracht worden.

Een minderheid van mijn fractie zal
tegen stemmen. Ook zij wil vrij
personenverkeer, maar niet met dit
Schengenverdrag. Er is geen hof van
justitie om evenwicht te brengen
tussen het beleid van de regering
aan de ene kant en de rechten van
burgers en vreemdelingen aan de
andere kant. Asielbeleid wordt
verscherpt in Europa en een muur
rond dat Europa kan ontstaan.
ledereen weet dat neen zeggen
moeilijk is voor Nederland, maar
altijd ja zeggen kan betekenen dat
het parlement zijn tanden verliest.

Wij zullen voor de motie op stuk
nr. 18 van de fractie van de VVD
stemmen. Dat bleek ook al uit de
bijdrage in het debat. Helaas kan
mijn fractie de heer Van Weezel bij
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Van Traa

wijze van afscheidscadeau niet de
stem aan zijn hedenochtend
ingediende motie geven.

In stemming komt het
wetsvoorstel 22140 .

Artikel 1 wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Schutte (stuk nr. 15)
tot invoeging van een nieuw artikel

D

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

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van Traa/De Hoop
Scheffer (stuk nr. 20) tot invoeging
van een nieuw artikel 1a.

De voorzitter: Ik constateer dat dit
gewijzigde amendement met
algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Van Traa/De Hoop
Scheffer (stuk nr. 17) tot invoeging
van een nieuw artikel 1a.

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

De beweegreden wordt zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter : Mij is gevraagd om
een hoofdelijke stemming over het
wetsvoorstel.

Vóór stemmen de leden:
Linschoten, Lonink, Melkert, E. van
Middelkoop, R.M. van Middelkoop,
Van Mierlo, Mulder-van Dam,
Netelenbos, Niessen, Van Nieuwen–
hoven, Nijland, Van Noord, Nuis, Van
Otterloo, Paulis, Van der Ploeg–
Posthumus, De Pree, Quint–
Maagdenberg, Ramlal, Reitsma,
Rempt Halmmans-de Jongh, Van
Rey, Van Rijn-Vellekoop, Roosen-van
Pelt, Ruigrok-Verreijt, Schoots,
Schutte, Smits, Soutendijk-van

Appeldoorn, Spieker, Stemerdink,
Swildens-Rozendaal,
Tegelaar-Boonacker, E.G. Terpstra,
G.H. Terpstra, Tommel, Tuinstra, Van
der Vaart, Valk, Ter Veer, Te
Veldhuis, Vermeend, Versnel–
Schmitz, Vliegenthart, Van Vlijmen,
Vos, Vreugdenhil, Vriens-Auerbach,
Weisglas, Wiebenga, Witkamp–
Ockels, Wolffensperger, Wolters,
Wöltgens, Ybema, Van Zijl, Aarts,
Beijlen-Geerts, Beinema, J.H. van
den Berg, Biesheuvel,
Bijleveld-Schouten, Blaauw, Blauw,
Boers-Wijnberg, Bolkestein,
Brinkman, M.M. van der Burg,
V.A.M. van der Burg, Buurmeijer,
Van de Camp, Castricum, De Cloe,
Dees, Deetman, Dijkstal,
Doelman-Pel, Eisma, Van Erp,
Esselink, Feenstra, Franssen,
Frinking, Van Gelder, Gerritse, Van
Gijzel, Ginjaar-Maas, De Graaf,
Groenman, Gualthérie van Weezel,
Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van
Heemst, Van der Heijden, Hermes,
Hillen, Van der Hoeven, Van Hoof,
De Hoop Scheffer, Van Houwe–
lingen, Huibers, Huys, Van lersel,
Janmaat-Abee, A. de Jong, G. de
Jong, M.D.Th.M. de Jong,
Jorritsma-Lebbink, Kalsbeek–
Jasperse, Kamp, Kersten, Koetje,
Koffeman, Kohnstamm, De Kok, De
Korte, Korthals, Krajenbrink, Laning–
Boersema, Lansink, Lauxtermann,
Leers, Van Leijenhorst en Leijnse.

Tegen stemmen de leden:
Lilipaly, Mateman, Middel, Rosen–
möller, Scheltema-de Nie,
Schimmel, Sipkes, Van Traa,
Verspaget, Van der Vlies, Willems,
Witteveen-Hevinga, Achttienribbe–
Buijs, Akkerman, Apostolou,
Beckers-de Bruijn, J.T. van den Berg,
Brouwer, Van Dis, Janmaat, Jurgens,
Lankhorst en Leerling.

De voorzitter : Ik constateer, dat
het wetsvoorstel met 123 tegen 23
stemmen is aangenomen.

In stemming komt het
wetsvoorstel 22141.

De artikelen 1 en 2 en de beweeg–
reden worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van

het CDA, de VVD, D66, het GPV en
de PvdA voor het wetsvoorstel
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

In stemming komt het
wetsvoorstel 22142 .

Het begin van artikel I en onderdeel
A worden zonder stemming aange–
nomen.

In stemming komt het
amendement-Van Traa (stuk nr. 10)
tot het doen vervallen van onderdeel
B.

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

Onderdeel B wordt zonder stemming
aangenomen.

Onderdeel C wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Sipkes (stuk nr. 13).

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

In stemming komt het
amendement-Van Traa (stuk nr. 11).

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

Onderdeel D wordt zonder stemming
aangenomen.

De onderdelen E en F, onderdeel G,
punt 1 en het begin van punt 2
worden zonder stemming aange–
nomen.

In stemming komt het
amendement-Sipkes (stuk nr. 14).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
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voorzitter

Groen Links voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Artikel 49, tweede lid wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Van Traa (stuk nr. 12).

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

Artikel 49, derde lid, zoals het is
gewijzigd door de aanneming van
het amendement-Van Traa (stuk nr.
12), wordt zonder stemming aange–
nomen.

Het gewijzigde punt 2 wordt zonder
stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel G wordt
zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artlkel I wordt zonder
stemming aangenomen.
Artikel II, het begin van artikel III en
onderdeel A worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van Traa (stuk nr. 17).

De voorzitter : Ik constateer, dat
behoudens de fractie van de
Centrumdemocraten de aanwezige
leden van alle fracties voor dit gewij–
zigde amendement hebben gestemd,
zodat het is aangenomen.

Onderdeel B, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het gewij–
zigde amendement-Van Traa (stuk
nr. 17), wordt zonder stemming
aangenomen.

Onderdeel C, over artikel 552o.
wordt zonder stemming aange–
nomen.

Het gewijzigde artikel III wordt
zonder stemming aangenomen.

De artikelen IV en V en de beweeg–
reden worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

In stemming komt het
wetsvoorstel 22207 .

De artikelen 1 en 2 en de beweeg–
reden worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, D66, het GPV en
de PvdA voor het wetsvoorstel
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

In stemming komt de motie–
Wiebenga (22140, nr. 18).

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens de aanwezige leden van
de fractie van Groen Links, de
aanwezige leden van alle fracties
voor deze motie hebben gestemd,
zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie–
Gualthèrie-van Weezel/De Hoop
Scheffer(22140, nr. 23).

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

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Regels betreffende een
algemene nabestaandenverze–
kering (Algemene nabestaan–
denwet) (22013)

(Zie vergadering van 23 juni 1992.)

Artikel 1 wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Groenman (stuk nr. 16,
I) tot invoeging van een artikel 1a.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 en de RPF voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Ik stel vast, dat door de
verwerping van dit amendement de
andere op stuk nr. 16 voorkomende
amendementen als verworpen
kunnen worden beschouwd.

Artikel 2 wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het nader gewij–
zigde amendement-Linschoten (stuk
nr. 25).

De voorzitter : Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de Centrumdemocraten, de
SGP en Groen Links voor dit nader
gewijzigde amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

In stemming komt het
amendement-Groenman (stuk nr. 17,
I) tot het doen vervallen van het
tweede lid van artikel 3.

De voorzitter: Dit amendement
betreft eveneens het vervallen van
het tweede lid, welk voorstel ook is
vervat in het amendement op stuk
nr. 16, II. Het totale amendement op
stuk nr. 16 is echter van een andere
inhoud en strekking dan het totale
amendement op stuk nr. 17. Het lijkt
mij dan ook het gemakkelijkst om
thans te stemmen over het
amendement op stuk nr. 17, I. Het
sequeel zal dan straks wel blijken.

Naar mij blijkt wordt hiermee
ingestemd.

Ik constateer, dat de aanwezige
leden van de fracties van D66, de
SGP, het GPV en de RPF voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de
verwerping van dit amendement de
andere op stuk nr. 17 voorkomende
amendementen als verworpen
kunnen worden beschouwd.

Artikel 3 wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 4 t/m 8 worden zonder
stemming aangenomen.
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voorzitter

In stemming komt het
amendement-Groenman (stuk nr. 15,
I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
D66 voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Ik stel vast, dat door de
verwerping van dit amendement de
andere op stuk nr. 15 voorkomende
amendementen als verworpen
kunnen worden beschouwd.

Artikel 9 wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 10 en 11 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Kalsbeek–
Jasperse/Brouwer (stuk nr. 26, I).

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

Ik stel vast, dat door de
verwerping van dit amendement de
andere op stuk nr. 26 voorkomende
amendementen als verworpen
kunnen worden beschouwd.

De titel Afdeling 1 en artikel 12
worden zonder stemming aange–
nomen.

In stemming komt het
amendement-Linschoten (stuk nr.
19).

De voorzitter : Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, D66, Groen Links en de
Centrumdemocraten voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

Artikel 13 wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Linschoten (stuk nr.
20, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de

aanwezige leden van de fracties van
de VVD en de Centrumdemocraten
voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Ik stel vast, dat door de
verwerping van dit amendement de
andere op stuk nr. 20 voorkomende
amendementen als verworpen
kunnen worden beschouwd.

Artikel 14 wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 15 en de titel Afdelmg II
worden zonder stemming aange–
nomen.

In stemming komt het
amendement-Van der Vlies (stuk nr.
21, I).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP en de RPF voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de
verwerping van dit amendement het
andere op stuk nr. 21 voorkomende
amendement als verworpen kan
worden beschouwd.

Artikel 16 wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 17 t/m 25 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Kalsbeek–
Jasperse/Doelman-Pel (stuk nr. 14,
I).

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

Ik stel vast, dat door de
aanneming van dit amendement de
andere op stuk nr. 14 voorkomende
amendementen als aangenomen
kunnen worden beschouwd.

Artikel 26, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Kalsbeek–
Jasperse/Doelman-Pel (stuk nr. 14,
I), wordt zonder stemming aange–
nomen.

De voorzitter Ik merk op dat door
de aanneming van het
amendement-Kalsbeek–
Jasperse/Doelman-Pel (stuk nr. 14,
II) een nieuw artikel 26a is toege–
voegd.

De artikelen 27 t/m 30 worden
zonder stemming aangenomen.

Artikel 31, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Kalsbeek–
Jasperse/Doelman-Pel (stuk nr. 14,
III), wordt zonder stemming aange–
nomen.

De artikelen 32 t/m 68 en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter : De stemming over
het wetsvoorstel zal vanavond
plaatsvinden.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Mijn fractie heeft niet
voor het amendement op stuk nr. 14
gestemd, terwijl dit wel de bedoeling
was. Dit maakt echter voor de
stemverhouding niets uit, want het is
aangenomen.

De voorzitter: Deze aantekening zal
in de Handelingen worden
opgenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen In
verband met het wetsvoorstel
Intrekking van de Algernene
Weduwen– en Wezenwet,
invoering van de Algemene
nabestaandenwet, alsmede de in
het kader van die intrekking en
invoering te treffert overgangs–
regelingen en de daarmee
verband houdende wijzigingen
van een aantal wetten en
regelingen (Invoeringswet Anw)
(22226)

(Zie vergadering van 23 juni 1992.)

De artikelen 1 t/m 4 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Kalsbeek–
Jasperse/Doelman-Pel (stuk nr. 13,
I).

De voorzitter : Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
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voorzitter

de PvdA, Groen Links, D66, het CDA
en de Centrumdemocraten voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de
aanneming van dit amendement het
andere op stuk nr. 13 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.

In stemming komt het
amendement-Groenman (stuk nr. 15)
tot het doen vervallen van artikel 5.

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

Artikel 5, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het
amendement-Kalsbeek–
Jasperse/Doelman-Pel (stuk nr. 13,
I), wordt zonder stemming aange–
nomen.

Artikel 6 wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Groenman (stuk nr. 16,
I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
D66 voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Ik stel vast, dat door de
verwerping van dit amendement de
andere op stuk nr. 16 voorkomende
amendementen als verworpen
kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het
amendement-Kalsbeek–
Jasperse/Brouwer (stuk nr. 21, I).

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

Ik stel vast, dat door de
verwerping van dit amendement de
andere op stuk nr. 21 voorkomende
amendementen als verworpen
kunnen worden beschouwd.

Artikel 7 wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 8 wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Linschoten (stuk nr.
17,1).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD en de Centrumdemocraten
voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Ik stel vast, dat door de
verwerping van dit amendement de
andere op stuk nr. 17 voorkomende
amendementen als verworpen
kunnen worden beschouwd.

Artikel 9 wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 9a, 9b en 10 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Schutte (stuk nr. 18).

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

Ik stel voor, dat wij, ofschoon bij
de verwerping van het amendement
op stuk nr. 17, III, artikel 10a al een
keer in het geding is geweest, afzon–
derlijk stemmen over het
amendement-Van der Vlies op stuk
nr. 19, vanwege de verschillende
strekking.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het
amendement-Van der Vlies (stuk nr.
19) tot het doen vervallen van artikel
10a.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP en de RPF voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

Artikel 10a wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 11 t/m 13 worden
zonder stemming aangenomen.

Artikel 14, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Kalsbeek–
Jasperse/Doelman-Pel (stuk nr. 13,
II), wordt zonder stemming aange–
nomen.

De artikelen 15 t/m 50 en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter : Aan het eind van de
dag zullen wij stemmen over het
wetsvoorstel.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend tijdens het
debat over de Algemene
nabestaandenwet , te weten:
- de motie-Doelman-Pel/Kalsbeek–
Jasperse over aanpassingen van
pensioenregelingen aan de
Algemene nabestaandenwet (22013,
22226, nr. 23).

(Zie vergadering van 23 juni 1992.)

De voorzitter: Ik constateer dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij de behan–
deling van de Wet nationaliteit
zeeschepen in rompbevrachting ,
te weten:
- de motie-Blaauw over continuering
van de IPZ (22404, nr. 10).

(Zie vergadering van 23 juni 1992.)

De voorzitter: Op verzoek van de
heer Blaauw stel ik voor, deze motie
aan te houden. De motie wordt dus
van de agenda afgevoerd en zal
daarop op een later moment terug–
keren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverkla–
ringen achteraf over de onder–
werpen, waarover zojuist is gestemd.

Schengen
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D

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Mijnheer de voorzitter! De
CDA-fractie heeft na rijp beraad
besloten, de toetreding van Italië tot
het Akkoord van Schengen en de
aanvullende overeenkomst te
steunen. Dit neemt niet weg dat de
CDA-fractie zorg had en heeft over
de vraag of Italië in staat zal zijn, te
voldoen aan de voorwaarden die
Schengen stelt. Ik noem zonder
volledig te willen zijn: de bewaking
van de buitengrenzen, het asiel–
beleid, bestrijding van de georgani–
seerde criminaliteit, het kunnen
beschikken over een goede,
zorgvuldige privacywetgeving
alsmede een S!S-systeem dat niet
door onbevoegden kan worden
gebruikt. Privacywetgeving en een
functionerend SIS zijn zoals bekend
ook in meer algemene zin voor mijn
fractie voorwaarden voor inwerking–
treding van Schengen.

Wat Italië betreft, heeft de
CDA-fractie dan ook goede nota
genomen van de uitdrukkelijke
opmerking van de minister van
Justitie die erop neerkomt dat het
werking krijgen van Schengen voor
Italië niet aan de orde is zolang dit
land niet aan de bovengenoemde
voorwaarden heeft voldaan. Door
deze opmerking van de minister van
Justitie is de CDA-fractie ervan
overtuigd geraakt dat instemming
met Italiaanse toetreding nu, zeker
niet betekent dat het gehele Schen–
genacquis meteen en zonder meer
voor Italië kan gaan gelden.

Algemene nabestaandenwet

D
Mevrouw Groenman (D66):
Voorzitter! Mijn fractie heeft haar
stemgedrag ten aanzien van de
amendementen op de Algemene
nabestaandenwet bepaald aan de
hand van de vraag in hoeverre deze
stroken met onze principiële
opvatting over de hele wet en de
eigen amendementen. Het
amendement op stuk nr. 14 ten
aanzien van de halfwezenuitkering
maakt ook onderdeel uit van de
eigen amendering. Daarom hebben
wij dit amendement gesteund.
Hetzelfde geldt voor het
amendement-Linschoten op stuk nr.
19 met betrekking tot de verlenging
van de gewenningsuitkering van een

halfjaar tot een jaar. Alle andere
amendementen hebben wij
afgewezen. Dat geldt dus ook voor
het amendement op stuk nr. 26 van
de leden Kalsbeek-Jasperse en
Brouwer dat weliswaar de materiële
effecten van het wetsvoorstel voor
bepaalde groepen verzacht, maar
tegelijkertijd het karakter van volks–
verzekering van de nabestaandenwet
nog verder aantast dan het voorstel
van de regering.

Aangezien de amendementen van
D66 die het karakter van volksverze–
kering van de ANW overeind houden
en dus geen inkomensafhankelijkheid
en inkomenstoetsen kennen en
bovendien de uitkeringen de huidige
nabestaanden onaangetast laten het
niet hebben gehaald, deel ik alvast
mee dat wij gedwongen zijn, bij de
eindstemming tegen het totale
wetsvoorstel te stemmen.

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de staatssecre–

taris van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur over Invoe–
ringsmaatregelen tweede fase
stelselwijziging ziektekostenver–
zekering (22393, nr. 20) .

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Van Otterloo (PvdA):
Voorzitter! Onder de titel "Welover–
wogen verder" formuleert het
kabinet zijn positie met betrekking
tot de stelselherziening, ook wel het
plan-Simons genoemd, als "ja,
tenzij". Dat tenzij slaat op de
ervaringen die men opdoet met een
stap-voor-stap-benadering. Waarom
hecht de fractie van de Partij van de
Arbeid zo aan de stelselherziening
gezondheidszorg en daarmee aan de
totstandkoming van een volksverze–
kering nieuwe stijl? Er zijn drie
hoofdredenen aan te voeren waarom
de Partij van de Arbeid verbeteringen
wil doorvoeren. In willekeurige
volgorde gaat het daarbij om meer
zorgvernieuwing, een rechtvaardiger
verdeling van lasten in de gezond–
heidszorg en een effectievere
kostenbeheersing.

De stelselherziening is noodza–
kelijk om zorgvernieuwing beter
mogelijk te maken: minder bureau–
cratische regelgeving, meer ruimte
voor het vinden van creatieve oplos–

singen en zorg op maat. De positie
van de patiënt-cliënt moet sterker
worden. Er moet sprake zijn van
minder hokjesgeest, ook wat het
geld betreft, zodat er meer mogelijk–
heden komen om doelmatiger en
efficiënter met de vele miljarden om
te springen.

De stelselherziening en met name
de brede basisverzekering moet er
komen om de lasten beter en recht–
vaardiger over de samenleving te
kunnen verdelen. Met name de
oudere particulier verzekerden en de
kleine zelfstandigen zijn thans de
klos. Zij betalen in vergelijking met
anderen een veel hoger deel van hun
inkomen aan premies. De fractie van
de Partij van de Arbeid wil meer
solidariteit tussen gezonden en
zieken, tussen jong en oud en tussen
hoge en lage inkomens. Er moet
geen onderscheid meer zijn tussen
ziekenfondsverzekerden en parti–
culier verzekerden, in de lastenver–
deling noch in de wijze van behan–
deling.

Het plan-Simons moet ook kunnen
leiden tot een betere beheersing van
de kostenstijging in een samenleving
waarin de mensen gemiddeld ouder
worden en door voortschrijdende
techniek meer mogelijk wordt. Wij
moeten ervoor zorgen dat de wijze
waarop de gezondheidszorg is
georganiseerd, zoveel mogelijk
verspilling en oneigenlijk gebruik
tegengaat. In het rapport van de
Gezondheidsraad "Medisch handelen
op een tweesprong" laat men zien
dat daar ook in geld gemeten nog
een wereld te winnen is.

Mijnheer de voorzitter! Vandaag
houden wij slechts een debat op
hoofdlijnen over een stapel stukken
van 10 centimeter dik. Wij hebben
dus één minuut per 2 centimeter.
Dat betekent dat er later over tal van
belangrijke elementen en details nog
verder moet worden gesproken. In
vergelijking met dezelfde periode
vorig jaar is het opmerkelijk dat nu
juist een aantal mensen c.q. organi–
saties zich zorgen maakt over een
mogelijk uitstel c.q. vertraging van
de stelselherziening. Ik wijs bijvoor–
beeld op de reacties van de ouderen–
bonden, het gemeenschappelijk
beraad ouderenvoorzieningen, de
vrijgevestigde psychotherapeuten en
de revalidatieklinieken.

Wij moeten weloverwogen verder
ofte wel zorgvuldig verder.
Ervaringen verwerken in de volgende
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Van Otterloo

stap is uitstekend, maar dat moet
wel een kritische benadering van
ervaringen blijven. Veel ervaringen
hebben namelijk betrekking op
overgangsproblemen. De forse
verhoging van de WTZ-omslagbij–
dragen heeft in januari jongstleden
voor veel onrust gezorgd. Ten eerste
zullen die omslagbijdragen juist
verdwenen zijn c.q. verlaagd worden
bij een verdere invoering van de
basisverzekering. Ten tweede zijn de
problemen rond de omslagbijdrage
het levende bewijs van het falen van
de huidige particuliere markt.

Kortom, het rumoer met
betrekking tot de particuliere
premies heeft veel te maken met het
verleden en weinig met de toekomst.
Wij willen het kabinet waarschuwen,
niet alle aandacht juist op die
overgangsproblemen te richten en
daarmee het tempo uit de voortgang
te halen. Anders is men bezig, weer
nieuwe overgangsproblemen te
creëren.

Er zijn enkele conclusies die wij uit
de afgelopen periode en uit de vele
reacties vanuit het veld, zoals een
eigen PvdA-rapport en een rapport
van verzekeraars, kunnen trekken.
Ook uit het op het verzoek van verze–
keraars opgestelde rapport van het
Bureau voor economische argumen–
tatie blijkt helaas dat de criticasters
niet meer met elkaar gemeen
hebben dan dat zij toekomstige
veranderingen vrezen. Over oplos–
singen denken zij vaak zeer
verschillend.

Uit zowel het rapport van de
PvdA-werkgroep "Patiënt centraal"
als uit bijvoorbeeld het BEA-rapport
blijkt wel dat de overheid minder dan
wel eens verondersteld wordt, zal
kunnen overlaten aan de markt–
werking. De overheid zal toch instru–
menten moeten houden om in te
kunnen grijpen. Wij zijn blij dat uit de
brief is gebleken dat ook het kabinet
op een aantal momenten die
opvatting wil delen.

Mijnheer de voorzitter! Blijkens
bijvoorbeeld paginagrote adver–
tenties wil de grootste particuliere
ziektekostenverzekeraar de AWBZ
als een ontoereikende verzekering
c.q. een achteruitgang verkopen. De
verzekeraars willen blijkbaar met
elkaar concurreren door middel van
meer dekking in plaats van door
middel van een lagere prijs als
gevolg van meer efficiency. Dat
wringt zowel met de pleidooien

vanuit die kring om minder in het
basispakket te stoppen, alsook met
de verwachtingen van het kabinet
over meer prijsconcurrentie. Dat zou
het kabinet toch ook aan het denken
moeten zetten.

Wij zijn blij met de afwijzing van
het verplichte eigen risico door het
kabinet. Het verplichte eigen risico
bedreigt onder meer de gelijke
toegankelijkheid van de gezond–
heidszorg. De afslanking van het
basispakket moet onzes inziens
getoetst worden aan de mogelijke
negatieve effecten voor de gelijke
toegankelijkheid van de gezond–
heidszorg. Het voorstel voor een
splitsing in het pakket kraamzorg kan
in beginsel op onze steun rekenen. In
een moderne geëmancipeerde
samenleving met onder andere meer
ouderschapsverlof moet het mogelijk
zijn dat een aantal huishoudelijke
taken, zoals stofzuigen, wassen en
eventueel de andere kinderen
verzorgen, ook door geëmancipeerde
partners wordt gedaan. De echte
verzorging van moeder en kind en de
voorlichting moeten, net zoals in het
ziekenhuis, ten minste in het basis–
pakket zijn opgenomen. Dat moet
voor iedereen gegarandeerd zijn. Wij
geven in dit verband dan ook
prioriteit aan het in het basispakket
houden van de huishoudelijke taken
van de gezinszorg ten behoeve van
ouderen.

Mijnheer de voorzitter! Kort wil ik
hier de staatssecretaris nog een
enkel nader voorstel van de
PvdA-fractie voorleggen. Door de
particuliere verzekeraars zieken–
fondsen te laten oprichten en door
de langere overgangstermijn tot aan
de totstandkoming van de basisver–
zekering, worden particuliere verze–
keraars onzes inziens bevoordeeld
boven ziekenfondsen. Enig tegen–
wicht lijkt geboden om de concur–
rentieverhoudingen niet te verstoren.
Waarom niet wat terug doen voor de
ziekenfondsen door de ziekenfonds–
grens te verhogen, c.q. mensen bij
overschrijding van de loongrens voor
maximale premie in het ziekenfonds
te houden? Dat is ook voor gezinnen
met kinderen en middeninkomens
zeer voordelig. Waarom zieken–
fondsen ook niet in staat stellen de
standaardpakketpolis aan te bieden
aan potentiële particulier verze–
kerden? In relatie tot de verhoging
van de ziekenfondsgrens willen wij
overigens de bereidheid uitspreken

om gegeven de door ons onder–
schreven keuze van de AWB2 als de
te verkiezen verzekeringsvorm,
nadere mogelijkheden tot vergroting
van de heffingsgrondslag te onder–
zoeken. Vergroting van die grondslag
zou tot verlaging van het premieper–
centage kunnen leiden.

De heer Kohnstamm (D66): Over
de verhoging van de loongrens wil ik
een vraag stellen. Er spelen daar een
aantal punten, die nadere bestu–
dering behoeven. Wat brengt het
voor de koopkracht van alleen–
staanden teweeg? Is het geen grote
stap in de richting van het vormen
van de volksverzekering, terwijl wij
conform de brief van de staatssecre–
taris zeer voorzichtig zouden
handelen? Ik vind, dat hierover even
nagedacht moet worden.

De heer Van Otterloo (PvdA): Wat
de koopkrachteffecten voor alleen–
staanden betreft: wij maken een
keuze voor de middeninkomens. De
heer Kohnstamm ziet graag, dat een
aantal mensen zich wat meer aan de
solidariteit onttrekken en in de parti–
culiere sfeer een goedkopere polis
nemen. Ik herinner hem eraan, dat in
de voorstellen van het kabinet en in
de verdediging, die de
minister-president bij de algemene
beschouwingen verleden jaar heeft
gehouden, juist het element van een
te geringe bijdrage van alleen–
staanden net boven de ziekenfonds–
grens een belangrijk element vormde
om wel te komen tot een basisverze–
kering.

De heer Kohnstamm (D66): De
cijfers voor de alleenstaanden tot nu
toe zijn bij de overgang niet vreselijk
gunstig. Het zou in ieder geval een
zeer ongunstig effect hebben op het
moment, dat de loongrens enkele
duizenden guldens wordt verhoogd.
Tegen de achtergrond van de
gedachte, dat op een bepaald aantal
punten de koopkrachtontwikkeling in
de gaten gehouden moet worden,
kiest de heer Van Otterloo wel heel
eenzijdig voor één categorie en
tegen een andere.

De heer Van Otterloo (PvdA): Nee.
Ik breng dit in verband met de
tweede vraag. De heer Kohnstamm
pleit ervoor, mensen gedurende
korte tijd nog een fors voordeel te
laten pakken. Wanneer de basisver–
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Van Otterfoo

zekering komt, dient dan de normale
bijdrage te worden geleverd. Dat lijkt
mij niet passend. Ons voorstel komt
voort uit de overweging, dat niet in
1994, maar mogelijk in 1995 de
basisverzekering tot stand wordt
gebracht. In 1995 worden de
huisarts, de specialist en het
ziekenhuis overgeheveld naar de
basisverzekering. Wij praten dan
over een overgangstermijn
1993-1994, totdat de basisverze–
kering wordt gevormd. Er kan
eventueel een jaar bijkomen, als het
tegenzit. Dat leidt tot een periode
van drie jaar. Waarom moet je
mensen uit het ziekenfonds halen of
in een aantal gevallen - men wil het
niet - stoten, terwijl het gaat over
een korte periode? Je moet niet al
die heisa op je hals halen.

Mevrouw Kamp (VVD): Betekent
verhoging van de loongrens niet, dat
de collectieve-lastendruk omhoog
gaat? De minister van Financiën
heeft gisteren bij de behandeling van
de Voorjaarsnota als ijzeren
voorwaarde neergelegd, dat de
collectieve-lastendruk niet omhoog
kan. Zal het voorstel van de heer Van
Otterloo bij het kabinet in goede
aarde vallen?

De heer Van Otterloo (PvdA):
Zodra de ziekenfondsgrens wordt
verhoogd, wil dat nog niet zeggen
dat de collectieve-lastendruk wordt
verhoogd, maar wel dat het traject
van de premieheffing wordt
verlengd. Het premiepercentage voor
de ziekenfondsverzekering kan dan
omlaag en dat geeft per saldo een
effect. Vervolgens hebben kabinet en
Kamer samen vastgesteld dat wijzi–
gingen van de definitie die ook
betrekking hebben op de totstand–
koming van de basisverzekering, bij
het bepalen van de collectieve–
lastendruk buiten beschouwing
zullen blijven. Deze wijzigingen
vallen dus in de overgangsperiode en
bovendien hebben ze geen invloed
op de uiteindelijke collectieve–
lastendruk als gevolg van de
totstandkoming van de basisverze–
kering.

Mevrouw Kamp (VVD): Ik verneem
gaarne de reactie van de regering op
deze uiteenzetting.

De heer Lansink (CDA): Voorzitter,
ik zou aan deze waaier van aardige

vragen nog een vraag willen
toevoegen. Ook voor mij was de
uitkomst van de collectieve–
lastendruk een brandende vraag,
maar het lijkt mij dat wij daarover
later, bij dat forsere debat, maar
eens verder moeten praten. Maar
hoe verhoudt het voorstel zich nu tot
het idee dat er toch eigenlijk voort–
gegaan zou moeten worden op de
weg van de stelselwijziging? Ik kan
me voorstellen dat je dit soort ideeën
naar voren brengt als wij nu allen tot
de slotsom komen - daar ben ik
overigens nog niet aan toe, hoor -
dat het beter zou zijn om te stoppen
met het hele plan-Simons, maar voor
die twee of drie jaar is het toch niet
nodig, mits de aanpassingen doorge–
voerd worden? En als je het al zou
doen, moet je dan niet meer letten
op de bejaarden met een klein
pensioen, die nu buiten het zieken–
fonds blijven?

De heer Van Otterloo (PvdA): Ik
beantwoord eerst de vraag van de
heer Lansink. Op zichzelf kan men de
financiële mogelijkheden voor het
ziekenfonds om iets te doen voor de
oudere particulier verzekerden
vergroten door de mensen die tegen
de maximumpremiegrens aan zitten,
binnen het ziekenfonds te houden. Ik
wil de heer Lansink juist de vraag
voorhouden wat er de ratio van is om
mensen voor een periode van twee
of drie jaar uit het ziekenfonds te
stoten, als daarna het verschil tussen
ziekenfonds en particuliere verze–
kering wordt opgeheven en ze terug
zouden kunnen naar het ziekenfonds
van hun keuze. Waarom zou je
mensen er voor z'n korte periode uit
moeten zetten? Ik zie dit dus niet als
een alternatief voor de totstand–
koming van de basisverzekering,
maar als een maatregel voor de
overgangsperiode.

De heer Lansink (CDA): Het
antwoord op die laatste vraag is vrij
simpel: omdat de AWBZ als
"carrier", als overhevelingsmecha–
nisme gebruikt wordt. Het levert dan
ook weinig op.

De heer Van Otterloo (PvdA): Dat
bestrijd ik. Het betekent voor die
mensen dat zij een vrij fors deel van
hun inkomen of naar het zieken–
fonds, of naar een particuliere verze–
kering moeten brengen. Zolang de
scheiding nog niet volledig is

opgeheven, zullen mensen als een
jojo heen en weer gaan tussen verze–
keringsvormen.

Ik kom nu te spreken over de
resultaten van het kostenonderzoek.
Wij weten allemaal dat de niet van
tevoren aangekondigde weigering
van verzekeraars om de premies te
verlagen, ook al waren de medicijnen
overgeheveld, de aanleiding was tot
veel commotie bij verzekerden en tot
het starten van dit onderzoek. Het
uitgangspunt bij de discussie tussen
de verzekeraars en de staatssecre–
taris vormde het totaal aan
beschikbare ruimte voor premiever–
laging. Bij alle verontrusting die ook
wij voelen over het hoge stijgings–
percentage van de kosten in 1991,
vragen wij ons af waarom het CBS
over datzelfde jaar tot het veel lagere
percentage van 7,6 komt. Is de
kostenstijging van meer dan 14%
dan vooral in de particuliere sfeer te
vinden?

Wat betekent deze berg van
rapporten nu voor de verzekerden?
Ten eerste doet het rapport van de
Rekenkamer geen uitspraken over de
mogelijkheden tot premieverlaging in
1992. Gelukkig heeft een aantal
grote verzekeraars de premie niet
verhoogd, zoals werd aangekondigd,
maar wel degelijk verlaagd.
Daarnaast worden er in de rapporten
van de Rekenkamer en de Verzeke–
ringskamer zeker ook mogelijkheden
tot premieverlaging aangegeven.

Ten tweede was een deel van de
door de staatssecretaris op basis van
gegevens van de verzekeraars zelf
veronderstelde ruimte er niet. De
premies waren niet met 3%
gestegen, zoals het KLOZ had
gemeld, doch de inkomsten waren
met 10% gedaald. Er zijn dus verze–
kerden die in de afgelopen jaren al
veel minder hebben betaald.

Ten derde kunnen de verzekeraars
onzes inziens het bedrag van 828
mln. aan niet meer benodigde
vergrïjzingsreserves gebruiken voor
premieverlaging. Dat geld moet snel
ten goede komen aan de verze–
kerden. Oppotten van dit geld voor
de stelselherziening achten wij uit
den boze, omdat wij anders ook de
ziekenfondsen uit het oogpunt van
een eerlijke concurrentie en een
eerlijke uitgangspositie ook nog eens
meer dan 1,5 mld. zouden moeten
geven

Ten vierde zijn bij de zogenaamde
wettelijke omslagbijdragen WTZ
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Van Otterloo

door verzekeraars reserves gevormd
zonder dat daartoe de noodzaak al
vaststond. Ook dat geld zou
eventueel gebruikt kunnen worden
voor verlaging van de omslagbij–
drage dan wel voor een algemene
premieverlaging.

Een algemene conclusie kan wel
getrokken worden. De overheid heeft
een flinke informatie-achterstand
c.q. is zeer afhankelijk van de infor–
matie die andere belanghebbenden
haar verschaffen. Daar zal het
nodige aan moeten veranderen.

Afsluitend komt de fractie van de
PvdA tot de volgende conclusies. De
veranderingen in de gezondheidszorg
zijn noodzakelijk voor een rechtvaar–
diger verdeling van de lasten, voor
meer ruimte voor zorgvernieuwing en
voor een betere kostenbeheersing.
Daarom steun voor de voortgang van
het plan-Simons en de zorgvul–
digheid bij de te nemen stappen. Het
kabinet mag wat de PvdA betreft
verder met de stelselherziening
gezondheidszorg.

De problemen met de kosten zijn
de problemen van het huidige
stelsel. Ook daarom is er een nieuw
stelsel nodig. Vernieuwingen niet
doorvoeren omdat het bestaande
niet functioneert, is een voor de
PvdA niet te volgen paradox.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Welover–
wogen verder. Dat is het motto van
de regering bij dit zorgstelsel. Mijn
eerste opwelling was: weloverwogen
verder, jawel, maar waarheen
precies? In de brief van 5 juni jl.
wordt gerept van een herbezinning
en dat betekent vooralsnog slechts
een temporisering van de voorge–
nomen volgende stappen in het
proces. Er is zelfs een nieuwe
zegswijze geïntroduceerd: "ja,
tenzij". In mijn vocabulaire kende ik
tot nu toe de uitdrukkingen "ja, mits"
en "neen, tenzij". Maar goed. Ik
interpreteer het maar zo, dat de
hoofdkeuze positief geformuleerd
moest worden en van een aantal
negatieve voorwaarden is voorzien.
Is deze interpretatie juist? Herbe–
zinning staat volgens het kabinet in
dit verband gelijk aan verdere
fasering en dus niet aan een meer
fundamentele herbezinning. Was die
niet nodig, juist gezien de opstelling
van enkele belangrijke actoren in dit

geheel? Het moet toch een duidelijk
signaal zijn, dat de verzekeraars nota
bene gezamenlijk hebben laten
weten, dat voor hen het nu voorlig–
gende model meer en meer wordt
afgewezen. Hoe kijkt de staatssecre–
taris aan tegen deze toch wel opzien–
barende stellingname? Opzien–
barend, omdat de ziekenfondsen op
hoofdlijnen altijd steun hebben
betuigd en de particuliere ziektekos–
tenverzekeraars daarentegen altijd
uitgesproken tegenstanders zijn
geweest. Nu hebben zij de handen
ineengeslagen. Ik stel die vraag juist
in het licht van de stellingname van
het kabinet, dat men samen welover–
wogen verder wil. Er wordt terecht in
de brief veel waarde gehecht aan
een maatschappelijk draagvlak voor
de veranderingsprocessen. Ik ga
ervan uit, dat onder dat draagvlak
ook de veldpartijen begrepen zijn.
Levert een open dialoog met verze–
keraars, zorgaanbieders en
patiënten/consumentenorganisaties
niet het risico op, dat het gehele
veranderingsproces verzandt
vanwege tegengestelde belangen?

Voorzitter! Verdere uitwerking van
het kabinetsstandpunt over de
rapporten "Kiezen en delen" en
"Medisch handelen op een
tweesprong", zal later nog uitgebreid
aan de orde komen. Voor dit
moment is van belang, dat het
wezenlijke element van de kostenbe–
heersing extra accent krijgt. Over
kostenbeheersing gesproken: daarbij
hoort kennelijk ook het inbouwen van
meer prijsprikkels voor de verze–
kerden: een verplicht eigen risico en
de mogelijkheid van eigen bijdragen.
Aangaande het eerste heb ik de
vraag hoe snel dit geëffectueerd kan
worden. Ten aanzien van het tweede
zou ik graag weten wat daar precies
onder moet worden verstaan en hoe
dat concreet zal worden uitgewerkt.
Kan de staatssecretaris meer
helderheid over deze tot nu toe wat
schimmige formulering geven?

Ik constateer, dat de overheveling
van huisartsenhulp nu nadrukkelijk
gekoppeld wordt aan die van specia–
listische hulp en ziekenhuiszorg. Op
grond waarvan is het kabinet tot
deze toch wel ingrijpende bijstelling
gekomen?

Voorzitter! Gisteren is dan eindelijk
het lang verwachte onderzoek naar
de premiestelling van particuliere
ziektekostenverzekeringen aan de
Kamer aangeboden. Ik herinner

eraan, dat ik - maar ook anderen -
op 28 januari nadrukkelijk heb
gevraagd naar de feitelijke
mogelijkheid om het onderzoek in
zes weken op een behoorlijke manier
uit te voeren. In mijn waarneming
kon dat niet en ik heb helaas gelijk
gekregen. Ik zeg "helaas", omdat het
wenselijk zou zijn geweest dat de
meningsverschillen en de ruzie–
achtige sfeer tussen de staatssecre–
taris en het KLOZ eerder zouden zijn
opgehelderd. Achteraf moet worden
vastgesteld, dat de onenigheid over
de mate waarin particuliere ziekte–
kostenpremies per 1 januari 1992
zouden moeten dalen voor een
belangrijk dee! te wijten is aan het
uitgaan van volstrekt verschillende
veronderstellingen en feitelijke infor–
matie. Het is nu erg gemakkelijk om
de staatssecretaris vast te pinnen op
zijn uitlatingen over mogelijke
premieverlagingen van tussen de
15% en 30%. Ik zal dat niet doen,
maar niet dan nadat ik heb vastge–
steld dat het erg onverstandig is
geweest om concrete percentages te
noemen. Dat zal de staatssecretaris
omziende nu ook wel vinden.
Daardoor zijn verwachtingen gewekt
die niet konden worden waarge–
maakt en die mensen het gevoel
hebben gegeven dat zij van dit alles
"de klos" waren geworden.

Het feitelijke onderzoek en het
verïficatierapport van de Algemene
Rekenkamer tonen één ding duidelijk
aan: partijen die een meningsverschil
dreigen te krijgen, moeten wel weten
waarover het exact gaat. Hieruit kan
voor de toekomst lering worden
getrokken. Cruciale vraag is evenwel:
hoe nu verder?

De staatssecretaris heeft aange–
geven dat hij verzekeraars niet kan
dwingen tot premieverïaging. De
premiestelling behoort als onderdeel
van de bedrijfsvoering tot hun eigen
verantwoordelijkheid. Ik ga er echter
van uit dat de verzekeraars ook een
zekere mate van maatschappelijk
verantwoordelijkheidsgevoel hebben,
zodat zij consequenties verbinden
aan de uitkomsten van het
onderzoek, zeker gezien het feit dat
er sprake is van een bepaalde, niet
direct noodzakelijke vergrijzingsre–
serve. Kan de staatssecretaris op
basis van zijn contacten met het
KLOZ een inschatting geven van de
stappen die de verzekeraars zullen
zetten?

Ten slotte de WTZ-omslagpremies.

Tweede Kamer
Stelselwijziging
ziektekostenverzekering

25 juni 1992
TK94 94-5908



Van der Vlies

Allereerst denk ik dat voorlichting
over deze solidariteitsbijdrage
dringend gewenst is. Het gebrek
hieraan heeft ongetwijfeld bijge–
dragen aan het onbegrip. Hoe denkt
de staatssecretaris hierover? Ik lees
in de brief niets meer over eerdere
uitlatingen om de WTZ-omslagbij–
drage te verbreden tot alle verze–
kerden. Is dat helernaal van de baan?

Hoe zal verder procedureel worden
gehandeld na ommekomst van de
concrete voorstellen van het KLOZ in
augustus aanstaande?

D

De heer Kohnstamm (D66):
Mijnheer de Voorzitter! Kunnen de
premies omlaag? Wordt het nog wat
met de stelselherziening? Enigszins
afhankelijk van de antwoorden op de
eerste twee vragen: moet die Simons
eigenlijk nog wel staatssecretaris
blijven?

Zo luiden heel kort weergegeven
de vragen die in dit debat beant–
woording behoeven en wel in vijf
minuten. Ongeveer twintig uur nadat
mijn fractie de dikke en soms
ondoorgrondelijke rapporten over de
ziektekostenpremies ontving, kunnen
wij daarover natuurlijk nog geen
eindoordeel geven. Dat vloeit niet in
de laatste plaats voort uit het feit dat
zowel Berenschot en Moret als de

Algemene Rekenkamer ons ten
aanzien van het politiek meest sprin–
gende punt - welke premieverlaging
is over 1992 redelijk?- in het
ongewisse laten. Op basis van de
stukken is een verlaging van de
premies - macro - ergens tussen de
2% en 10% beredeneerbaar. Maar de
uitkomst hangt af van een aantal
onbekende gegevens, bijvoorbeeld:
hoe groot is het verlies, negatief
technisch resultaat, dat verzekeraars
in 1991 hebben geleden en dat op
de premies van 1992 verhaald mag
worden? Is de grote boosdoener bij
de kostenstijging 1991, de
nabetaling ziekenhuizen, incidenteel,
of zijn nieuwe nabetalingsproblemen
in 1992 te verwachten? Hoe ontwik–
kelen zich de beheerskosten?

Kortom, zonder deze gegevens -
waarvan ik overïgens graag zou
willen weten of wij ze nog wel
krijgen en, zo ja, door wie wij ze
aangeleverd zullen krijgen en
wanneer - is een eindoordeel op
basis van de rapporten en de daarin
weergegeven cijfers een slag in de
lucht. Het is dus in ieder geval geen
sterke cijfermatige basis voor een
eventuele motie van wantrouwen.

Vast staat wel dat de toonhoogte
waarmee de staatssecretaris de
discussie met de verzekeraars heeft
ingezet, met 30% premieverlaging, of
hier in de Tweede Kamer met

De heer Kohnstamm (D66)

minimaal 15%, geleidelijkaan, maar
zeker in vergelijking met de
toonhoogte in de brief van gisteren -
de dames en heren verzekeraars
mogen het nu zelf uitzoeken -
octaven lager is geworden. Zo'n
groot verschil in toonhoogte, nog los
van de verklaringen daarvoor, komt
de geloofwaardigheid van geen
enkele muzikant ten goede. Moeten
wij hem bij een volgende
gelegenheid wel weer op zijn woord
geloven? Waarom? En op welke
wijze zal een eventuele gerechtvaar–
digde premieverlaging, behalve
verbaal beleden, ook daadwerkelijk
geëffectueerd kunnen worden door
de overheid?

Maar dan die tweede vraag: wordt
het nog wat met het plan-Simons?
De brief van 5 juni is, ook in het licht
van de daarna toegezonden nota, op
onderdelen voor mijn fractie erger–
niswekkend. Afhankelijk van de bril
die je op wilt of moet zetten, kan er
iets anders in gelezen worden: van
"pas op de plaats", "vergroten van
het maatschappelijk draagvlak",
"overleg en evaluatie", "geen
drammerigheid meer" tot "enigszins
temporiseren, maar per 1 januari
1993 overheveling van kraamzorg
naar de AWBZ", "simonisering" van
de nu via de AWBZ gefinancierde
geestelijke gezondheidszorg en
"verpleging en verzorging via
budgettering en functionele
omschrijvingen". Dat alles zonder
een overtuigende, ja zelfs
waarneembare analyse waarom de
gerezen problemen bij de invoering
van het stelsel met het nemen van
deze maatregelen overwonnen
kunnen worden. Of het zou moeten
zijn de toevoeging van de drie
nieuwe ijkpunten, op bladzijde 4 van
de brief van 5 juni, terwijl het
instrument "ijkpunt" in de stelseldis–
cussie tot op heden nog niet echt
zijn nut heeft bewezen.

De heer Van Otterloo (PvdA): De
heer Kohnstamm stelt een vraag aan
de staatssecretaris over het leggen
van een relatie tussen de invoerings–
problemen op 1 januari 1992 en de
te nemen stappen. Ik hoor van hem
graag een analyse over wat
afgelopen januari dan de relevante
problemen waren met de invoering
van functionele omschrijvingen en de
overheveling van de kraamzorg. Die
analyse kan het standpunt van D66
misschien wat meer inkleuren.
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Kohnstamm

De heer Kohnstamm (D66): Die
vraag kan ik mij heel goed
voorstellen, maar zij is in vijf minuten
heel moeilijk te beantwoorden.

De heer Van Otterloo (PvdA) Inter–
rupties gaan niet van de tijd af.

De heer Kohnstamm (D66):
Inderdaad, maar ik heb dezelfde,
volgens mij toen ook door de heer
Van Otterloo gestelde vraag twee,
drie maanden geleden beantwoord.
In grote lijnen komt het er wat ons
betreft op neer dat wij niet alleen
kijken naar de premieproblemen van
rond de jaarwisseling, maar ook naar
een aantal gegevens die ons
inmiddels hebben bereikt. Die
gegevens doen ons twijfelen over de
vraag of je van een heel belangrijke
groepering uit het veld, namelijk de
verzekeraars, kunt verwachten dat zij
loyaal - con amore is misschien te
veel gevraagd - zal meewerken aan
de uitvoering van plannen die wij
hier met zijn allen bedenken, terwijl
op het cruciale punt van het normuit–
keringsstelsel onvoldoende zekerheid
is geboden. Zolang dat het geval is,
ben ik ervan overtuigd dat risicose–
lectie de zaak verder uiteen zal
trekken dan de heer Van Otterloo en
ik voor wenselijk houden. Wij
moeten, ook aan de hand van een
van de drie ijkpunten uit de brief van
5 juni, dus nog eens heel nauwgezet
nagaan of er niet meer is te doen
voordat wij volgende stappen zetten.
Dat is éèn factor.

De tweede factor, waar de heer
Van Otterloo en ik het gelukkig voor
een groot deel over eens zijn, is dat
wij steeds meer bezorgd raken over
de vraag of je, mede in relatie tot het
eerste punt van het normuitkerings–
stelsel, in redelijkheid meer markt–
werking kunt toelaten op de echte
zware risico's, het oude
AWBZ-pakket. Wij zijn altijd al
bezorgd geweest, maar wij worden
bezorgder naarmate het uur U
dichterbij komt. Deze vragen moeten
eerst worden beantwoord en beter
dan dat tot nu toe gebeurd is. Naar
mijn gevoel is dit de analyse van de
problemen die zich nu voordoen. Dat
heeft trouwens op zichzelf niets met
de premies te maken.

De heer Van Otterloo (PvdA) Wat
mij nog nieuwsgierig maakt, is waar
de heer Kohnstamm in januari de
risicoselectie heeft ontdekt. Hij komt

nu met een verhaal waarmee ik het
voor een aantal elementen voor een
groot gedeelte eens kan zijn, maar
dat verder niets heeft te maken met
de problemen die in januari
speelden. Ik wil graag weten waar de
heer Kohnstamm die risicoselectie
heeft ontdekt.

De heer Kohnstamm (D66): Het
gaat niet alleen om de problemen die
in januari zijn gerezen, maar ook om
de problemen die in het afgelopen
jaar steeds duidelijker zijn geworden
en die er bijvoorbeeld aanleiding toe
hebben gegeven dat de steun van
een aantal mensen en organisaties
die tot dan toe pro-Simons waren, is
weggevallen. Ik denk bijvoorbeeld
aan de VNZ, die altijd een groot
voorstander was en in haar laatste
rapport heel duidelijk maakt dat zij
de zaak op een aantal punten nu
gewoon niet vertrouwt. Het zou
onwaarschijnlijk stom zijn als we dat
soort geluiden, die overigens intern
weerklinken in rapporten van de
PvdA, en zoals gepubliceerd door het
CDA, negeren. Die geluiden zouden
een gewaarschuwd mens van ons
moeten maken, zodat we eerst eens
nadrukkelijk naar andere factoren
zouden moeten kijken, voordat
verdere stappen worden onder–
nomen.

De heer Van Otterloo (PvdA): U
verbindt een aantal rapporten met
elkaar, die vanuit geheel verschil–
lende invalshoeken het plan
benaderen. U hield een pleidooi voor
minder risicoselectie en zorgvuldige
omgang met chronisch zieken. In dat
licht bezien zou het door u
genoemde rapport, juist op het punt
van een groter aanvullend pakket en
een hogere nominale premie, u een
gruwel moeten zijn. Ik begrijp niet
hoe u daarin een reden kunt vinden
voor uw verhaal.

De heer Kohnstamm (D66): Omdat
ik de twee rapporten niet aanhaal om
ze te omhelzen, maar om te zeggen
dat daaraan een aantal analyses ten
grondslag liggen die ook wij hebben
gemaakt, en die ook wij steunen. Ik
vind daarvan dat de brief van het
kabinet volstrekt onvoldoende laat
merken dat een heroverweging op
haar plaats zou zijn. Er staat
weliswaar in de brief dat een en
ander opnieuw bekeken is, maar een
analyse van wat de feitelijke

problemen zijn en hoe de voorstellen
uit de brief van 5 juni en de nota van
15 juni zijn verwerkt, is onvoldoende
om de volgende stappen te maken.
De heer Van Otterloo vroeg mij of
mijn fractie voorstander is van een
verplicht eigen risico. Wij hebben
ons standpunt daarover keer op keer
herhaald. Wij zien een aantal grote
problemen, zonder te zeggen dat het
op voorhand onbespreekbaar is.
Tegen de achtergrond van een aantal
rapporten, bijvoorbeeld dat van
Dunning, zou dat ook ontzettend
dom zijn. Maar ten aanzien van de
groep die ik net noemde, namelijk de
chronisch zieken, de mensen die zijn
aangewezen op de oude
AWBZ-voorzieningen, zou dat een
uiterst onaangename uitwerking
kunnen hebben. Als daarvoor geen
oplossmg gevonden wordt, zal mijn
fractie haar voornemen om niet mee
te gaan met voorstellen tot het
verplicht stellen van een eigen risico,
zeker voortzetten.

Mijn fractie zou wensen dat staats–
secretaris en kabinet besluiten tot
het echt pas op de plaats maken. Er
is te veel aan de hand op het punt
van de normuitkering, de kostenbe–
heersende elementen in het nieuwe
stelsel en de gevaren die voor de
meest weerlozen in de sector
(ouderen, gehandicapten, psychi–
atrisch patiënten) dreigen als zij te
veel aan de markt worden blootge–
steld, om niet te denken dat een
echte adempauze, open overleg met
de meest relevante uitvoerenden, in
het bijzonder de verzekeraars, nodig
is. Maar wat het kabinet doet, is
onzes inziens halfslachtig. Het gaat
een beetje door, en dat beetje -
overheveling kraamzorg en moderni–
sering GGZ en verpleging-verzorging
- is inhoudelijk op andere gronden al
discutabel, maar bovendien praktisch
onhaalbaar en onwenselijk. Ik citeer
de staatssecretaris: "Naar het
oordeel van het kabinet is het
onwenselijk, als voor de burger
essentiële beslissingen te laat
worden genomen. Gezien het grote
belang daarvan, zullen de wetsvoor–
stellen de Kamer in de loop van het
vroege voorjaar moeten bereiken."
Dit zei de staatssecretaris nog geen
vijf maanden geleden. Waarom nu,
in strijd met het citaat, toch de
indiening van twee wetsvoorstellen
in september overwogen, met de
bedoelmg dat deze, als ik het goed
begrepen heb, in een noodtempo
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Kohnstamm

door Tweede en Eerste Kamer
worden afgeraffeld? Alleen omdat de
politieke eer of de positie van de
Partij van de Arbeid dat noodzakelijk
maakten? De voorgestelde stappen
per 1 januari 1993 leveren een
vergelijkbare chaos op, politiek en
maatschappelijk, als de stappen die
eind 1991 werden gezet. Het effect
daarvan is dat ze niet zuilen worden
gezet. En als die voorspelling
uitkomt, is wat ik zie als een politieke
face saving operatie niet alleen
mislukt, maar bovendien gegaan ten
koste van langere onrust in het veld
van de gezondheidszorg dan in onze
ogen verantwoord is. Het is mede
daarom dat ik namens mijn fractie
een klemmend beroep doe op de
staatssecretaris, en in hem op het
kabinet, om af te zien van zijn
voornemen, zeker nog komend jaar
redelijk substantiële stappen te doen
in de richting van de herziening van
het stelsel via uitbreiding en
omvorming van de AWBZ.

Voorzitter: Gualthérie van
Weezel

De heer Kohnstamm (D66): De
staatssecretaris heeft heel veel voor
elkaar gekregen, meer dan enig
staatssecretaris voor hem. Dat is
hem ten dele gelukt door een zekere
drammerigheid ten toon te spreiden.
Het is nu tijd om zegeningen te tellen
en niet opnieuw de hand te
overspelen. Het zou kunnen zijn dat
dan niet alleen voor ons de maat vol
zou zijn. Het zou ook zonde zijn van
een plan dat evenals de staatssecre–
taris in zijn doelstellingen deugt.

De heer Van Otterloo (PvdA) Is
zijn boodschap aan bijvoorbeeld het
gemeenschappelijk beraad ouderen–
voorzieningen, verpleeghuizen,
bejaardenoorden en thuiszorg die
hebben aangedrongen op spoed, dat
aangezien hij zich zorgen maakt ze
niet krijgen wat ze willen? Is dat ook
zijn boodschap aan de ouderen–
bonden die zich zorgen maken over
de premiestelling? Is zijn boodschap
aan het overleg voor de geestelijke
gezondheidszorg dat wenst dat de
functionele omschrijving het volgend
jaar wordt ingevoerd teneinde op
regionale basis een aantal afspraken
te kunnen maken, dat men die wens
nog maar even in de ijskast moet
zetten?

De heer Kohnstamm (D66): Mijn
voorstel is om opnieuw in den brede
heel erg goed na te denken over
deze zaak en te analyseren of
überhaupt het traject via de AWBZ
juist gekozen is. Ik begrijp heel goed
dat dit de heer Van Otterloo politiek
onwelgevallig zou zijn. Echter, mijn
boodschap is niettemin zoals die
luidt: pas op de plaats. Als er zaken
zijn die wij moeten doen ten aanzien
van bijvoorbeeld ouderen– en
verpleeghuizen dan kan dat ook
zonder dat er meteen overgeheveld
wordt naar de AWBZ en zonder dat
meteen tot een andere omschrijving
van de zorg wordt overgaan. Ten
aanzien van een aantal problemen
zijn er andere oplossingen mogelijk.
Overheveling nu van bijvoorbeeld de
kraamzorg betekent per saldo een
volgende stap, waarbij wij nog niet
eens weten of wij ten slotte zullen
komen tot het normuitkeringsstelsel
waardoor via de AWBZ, later de
Centrale kas, daadwerkelijk uitge–
keerd kan worden. Mijn fractie vindt
het op dit ogenblik te riskant om de
operatie met de AWBZ als carrier
rücksichtslos voort te zetten. Op het
verzoek van de heer Lansink, dat,
naar ik meen, ondersteund is door de
heer Van Otterloo is een evaluatie–
rapport gemaakt door de Zieken–
fondsraad. Misschien is het wel
verstandig om op het punt van de
overhevelingen die tot nu toe hebben
plaatsgevonden, een aantal moderni–
seringen in de AWBZ, eerst dat
evaluatierapport serieus af te
wachten voordat wij volgende
stappen zetten. Ik heb begrepen dat
dat rapport er rond de jaarwisseling
zal zijn. In ieder geval mag er geen
sprake zijn van een sprong in het
duister.

De heer Van Otterloo (PvdA)
Volgens mij haalt de heer
Kohnstamm nu twee dingen door
elkaar. Hij praat over overhevelingen
in de ouderensector, terwijl er in die
sector helemaal geen overhevelingen
plaatsvinden. Het gaat daarbij wel
om de invoering van de functionele
omschrijving om zorgvernieuwing
mogelijk te maken. De heer
Kohnstamm zegt daarvan dat dit
plan nog maar even in de ijskast
moet.

De heer Kohnstamm (D66): Ja, op
dezelfde gronden als waarop de
PvdA steeds de vraag naar voren

heeft gebracht of ten aanzien van de
meest weerlozen in de samenleving
de marktwerking gegenereerd moet
worden zonder dat je van tevoren
weet op welke wijze de overheid de
kwaliteit en de kwantiteit van de te
verlenen zorg kan garanderen. Dat is
een probleem waarmee ook de heer
Van Otterloo en zijn partij zich bezig–
houden en terecht. Daarom zeg ik:
laten wij nog maar eens even pas op
de plaats maken, ons achter de oren
krabben en een aantal analyses
maken. Ik verwijt het kabinet dat ik in
de stukken een analyse van het
probleem mis. Daardoor zijn bijvoor–
beeld de verzekeraars op dit moment
niet meer enthousiast over het
stelsel, in het bijzonder de VNZ,
misschien de koepel nog wel maar
de aangesloten ziekenfondsen al
lang niet meer. Hoe gaan wij het
implementeren als het veld het al
helemaal niet meer wil?

De heer Lansink (CDA): Het is
precies een jaar geleden dat D66
voor het wetsvoorstel Tweede fase
heeft gestemd, inclusief de AWBZ
als scharnier naar het nieuwe stelsel.
Het is een halfjaar geleden dat de
Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft
aanvaard, zij het met een verdeeld
stemmende fractie van D66. Dat is
nauwelijks bekend geworden, maar
ik herinner mij dat de heer
Kohnstamm dat betreurde. Moet ik
uit zijn beschouwing over de AWBZ
opmaken dat hij spijt heeft van de
stem die hij een jaar geleden heeft
uitgebracht?

De heer Kohnstamm (D66): Die
vraag is moeilijk te beantwoorden,
omdat de stem gegeven werd op
basis van de feiten en omstandig–
heden die toen bekend waren. Er zijn
een aantal elementen - ik denk
hierbij in het bijzonder aan de
voortgang van de risicoselectie - die
niemand toen heeft voorspeld en die
ook niet voorspeld konden worden,
maar die zich op het ogenblik aan
ons openbaren en waarvan wij
denken dat ze grote frustrerende
elementen vormen voor verdere
ontwikkeling van het normuitkerings–
stelsel. Ik denk zelfs dat het voor een
belangrijk deel prohibitief is. Als dat
zo is, als er nieuwe feiten op tafel
komen, dan is het moeilijk om de
vraag of ik er spijt van heb, te beant–
woorden. Het is nu in elk geval wel
het moment om, voordat wij een
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Kohnstamm

ingenomen standpunt rücksichtslos
herhalen, opnieuw te kijken of een
andere weg niet aanzienlijk minder
risicovoller en in zijn resuitaat,
namelijk het bewerkstelligen van in
grote lijnen de doelstelling van
Dekker/Dees/Simons, effectiever te
realiseren is.

De voorzitter : Ik wil de heer
Kohnstamm erop wijzen dat, terwijl
hij het lid Lansink verwijt het woord
"carrier" te gebruiken, hij in zijn
betoog drie keer het woord
"rücksichtslos" heeft gebruikt. Dat
woord staat niet in het Nederlandse
woordenboek.

De heer Kohnstamm (D66): Ik meld
slechts dat ik zojuist voor het
verdrag van Schengen heb gestemd.

D

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! Gelet op alle commotie
begin dit jaar, is er met spanning
uitgezien naar rapporten van de
Algemene Rekenkamer en van
Morret en Young over de financiële
positie van de ziektekostenverzeke–
raars en daaruit voortvloeiend de
premiestelling met betrekking tot de
ziektekostenverzekering. Na enkele
maanden uitstel zijn die rapporten er
gekomen. Aanvankelijk lag het in de
bedoeling om daar in april of mei
over te praten, maar zoals dikwijls is
het wat later geworden. Het is
volgens mij wel goed dat wij voor de
ingang van het zomerreces nog even
met de staatssecretaris daarover
praten en de rapporten en de bevin–
dingen die in de rapporten naar
voren komen even tegen het licht te
houden. Tijd voor bestudering - dat
zal de staatssecretaris begrijpen - is
er nauwelijks geweest. Eén ding is
echter duidelijk: de Rekenkamer laat
zich niet uit over een mogelijke
verlaging van de WTZ-bijdrage. Ik
waardeer het dat de staatssecretaris
een– en andermaal heeft erkend dat
hij zich aanvankelijk op verkeerde
gegevens heeft gebaseerd toen hij
begin dit jaar concludeerde dat de
particuliere ziektekostenverzekeraars
hun premie in 1992 met 30% konden
verlagen. Dat was natuurlijk een fors
percentage. Achteraf gezien, blijkt
dat deze twee rapporten wellicht niet
nodig waren geweest als de
bewindsman destijds over correcte
cijfers had beschikt. Het gaat dan

niet om een procentje meer of
minder, maar het grote gat dat nu is
ontstaan, is nauwelijks te verklaren.
Ik vraag de staatssecretaris dan ook
maar op de man af hoe het toch kon
gebeuren dat er zo'n verschil is
geweest in de informatie en de op
grond van die informatie berekende
percentages.

Verder leid ik uit de begeleidende
brief af dat de kosten voor de
gezondheidszorg in 1992 nog
behoorlijk zullen stijgen. De verzeke–
raars gaan uit van 6%. De staatsse–
cretaris erkent dat de stijging van
0,6%, waar hij van uitging,
overschreden zal worden. Heeft hij
een inschatting van die
overschrijding? Uit de reactie van de
staatssecretaris begrijp ik dat het
KLOZ uiterlijk 1 augustus met
voorstellen zal komen. Als het
resultaat niet bevredigend is, zal de
overheid een definitief standpunt
innemen over het wettelijk invoeren
van budgettering van de
WTZ-omslagregeling, zo schrijft de
bewindsman. Ik wil hem vragen om
dat woord "bevredigend" iets meer
te duiden. Waar moet ik dan aan
denken? Betekent een en ander dat
volgens de regering de premies voor
particuliere verzekeringen tussen de
4% en 8% kunnen worden verlaagd,
zoals collega Lansink vanmorgen in
een artikel in de Volkskrant sugge–
reerde? In dit verband wil ik ook
vragen of de bewindsman van plan is
om de WTZ als proeftuin te
gebruiken voor verdere invoering van
het nieuwe zorgstelsel, zoals onlangs
door prof. Van der Ven in het
maandblad Ziekenhuis is voorge–
steld.

Wij zijn dus nog steeds druk
doende met een wijziging tot een
hernieuwd stelsel van ziektekosten–
verzekering. Cruciaal hierbij in de
beoordeling van het stelsel blijft de
vraag wat de inkomenseffecten
uiteindelijk zullen zijn. Natuurlijk valt
niet alles met een maatje te meten,
maar het gaat erom dat wij enigszins
een inzicht krijgen in de effecten. Wij
hebben bij het debat dat wij vorig
jaar over dezelfde materie gehouden
hebben, de staatssecretaris
gevraagd om een paar inkomensef–
fecten voor ons uit te rekenen, ook
als het basispakket voor 35%
nominaal gefinancierd zou worden.
Welke effecten heeft dit voor de
minima, modaal en twee maal
modaal bij een 18% nominale finan–

ciering? Voor mij was het een
belangrijke beoordelmg, ook van het
zorgstelsel om af te wegen waar de
eigen verantwoordelijkheden van de
burger liggen. Die cijfers zijn destijds
verstrekt. Ik ben de staatssecretaris
en zijn staf hier bijzonder erkentelijk
voor. Die cijfers zijn ook verhel–
derend geweest. Ik zal deze ook
betrekken bij de uiteindelijke beoor–
deling van het nieuwe stelsel zoals
het er dan toch zal moeten komen.

Voorzitter! Het lijdt geen twijfel
dat de inrichting van de gezond–
heidszorg in de komende jaren
vooral een economisch karakter gaat
krijgen dan wel dreigt te krijgen - het
is maar hoe je dit gaat waarderen -
gegeven termen als concurrentie,
zorgcontracten en zorgmakelaars. De
RPF-fractie meent dat er ook in het
nieuwe stelsel met name voor
chronisch zieken, bejaarden en
gehandicapten waarborgen dienen te
zijn, eventueel van overheidswege
afgedwongen voor langdurige, kwali–
tatief goede zorg. Ik weet dat de
staatssecretaris het hier op zlchzelf
van harte mee eens is. De vraag doet
zich echter voor of de gezondheids–
economen de ernstig verstandelijk
gehandicapte of de dementerende
bejaarde nog wel zien als onze
gelijken met evenveel rechten als de
(nog) gezonde mensen.

Voor de ziekenhuiszorg is de
concurrentie en de marktwerking
zeker belangrijk, maar de chronische
zorg behoeft mijns inziens
bescherming door er middelen voor
te reserveren. Ik wijs in dit verband
op een toespraak van prof. Van
Bemmel die onlangs op een bijeen–
komst van de stichting Philadelphia
in Den Haag dit probleem heel
nadrukkelijk aanhaalde. Hoe denkt de
staatssecretaris in dit verband over
het voorstel van de Nederlandse
zorgfederatie dat binnen een geïnte–
greerd financieel kader voor de
chronische zorgverlening middelen
apart moeten worden gereserveerd?

Voorzitter! Nog twee punten.
Invoering van een eigen risico is een
nog steeds omstreden onderdeel in
het plan-Simons. In de brief van de
staatssecretaris gedrukt onder nr.
20, is de staatssecretaris hier nogal
vaag over. Ik kan dit ergens
begrijpen, maar wat moet ik mij
bijvoorbeeld voorstellen bij de
zinsnede: Het kabinet zal bevorderen
dat in de AWBZ en de Zieken–
fondswet voor verzekeraars de
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Leerling

verplichting wordt opgenomen tot
het aanbieden van een polis met een
eigen risico. Mijn vraag is: wat is
bevorderen? Ik heb begrepen dat een
van de problemen is dat de zieken–
fondsen juridisch gezien nog geen
eigen risico mogen aanbieden. Hier
is wetswijziging voor nodig. Daarom
vraag ik graag een verduidelijking op
de passage uit de brief van de
staatssecretaris.

Wat de omvang van het basis–
pakket betreft verwijst de staatsse–
cretaris naar het komende regerings–
standpunt ten aanzien van het
rapport van de commissie-Dunning.
Ik vind dat prima, maar toch liet hij
enkele dagen geleden voor de
TROS-microfoon weten dat hij
erover na gaat denken of de anticon–
ceptiepil en de homeopathische
middelen wel in het toekomstige
basispakket moeten worden
opgenomen. Binnen welke termijn
weten wij hier meer van? De staats–
secretaris kent mijn standpunt ten
aanzien van de eerste verstrekking.

Voorzitter! Ik rond af. De
vernieuwing van het stelsel in de
zorgsector blijft voor ons allen
voorlopig een zorg die wij ook in het
zomerreces zullen meedragen. De
staatssecretaris mag wat ons betreft
inderdaad weloverwogen verder. Wij
weten met elkaar wat weloverwogen
in dezen betekent. Het betekent stap
voor stap nagaan of die stap ook
verantwoord is in menigerlei opzicht.

Gelukkig is de staatssecretaris
bereid om elke stap aan strakke
voorwaarden te binden en nauw
samen te werken met de andere
actoren, zoals de ziektekostenverze–
keraars, in deze
stap-voor-stap-benadering. Wij
hopen uiteraard de staatssecretaris
in zijn besluitvorming en voorstellen
op de voet te volgen.

D

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Onder uw zeer gewaar–
deerde en vakkundige leiding, merk
ik het navolgende op.

In de voormiddag van 16 januari jl.
had staatssecretaris Simons een
overleg met het KLOZ over de
premies van de particuliere ziekte–
kostenverzekeringen. Later in de
middag vond er een mondeling
overleg plaats met de in allerijl
opgetrommelde woordvoerders op
het terrein van de volksgezondheid

van deze Kamer. Later op de avond,
in het programma NOS-Laat, maakte
de geïnterviewde staatssecretaris
een opmerking die nog meer waar
was dan hij toen zal hebben beseft.
Op een vraag van de interviewers
waarom de lobby's in de gezond–
heidszorg zo machtig zijn,
antwoordde hij: "De lobby's zijn
inderdaad machtig. Maar waardoor
zijn zij zo machtig? Omdat ze zo
goed weten waar zij het over
hebben."

Op dit moment, dus vijf maanden
en twee dikke rapporten later, valt op
die opmerking van de staatssecre–
taris geen procentje kritiek te
leveren. Met recht kan het KLOZ op
zijn beurt nu zeggen: de staatssecre–
taris is een machtig man, maar hij
zou destljds meer recht van spreken
hebben gehad, als hij precies wist
waarover hij het had. Velen hebben
begin januari wind gezaaid, maar de
staatssecretaris mag de storm
oogsten. Bij elke volgende stap in
het proces van vernieuwing van het
stelsel van onze gezondheidszorg
zullen Kamer en maatschappelijk
betrokkenen met meer scepsis dan
voorheen de cijferopstellingen van
WVC bejegenen. Wat dat betreft,
heeft het plan-Simons onmiskenbaar
weer schade opgelopen.

Ik zou graag van de staatssecre–
taris willen vernemen of naar zijn
inzicht de onderzoeksresultaten die
wij gisteren ontvingen, als in hoge
mate op zichzelf staand kunnen
worden beschouwd, of intrinsiek
samenhangen met de stelselher–
ziening. Er is immers begin dit jaar
meer dan eens gezegd dat, voor
zover de premiestijging van de verze–
keraars gerechtvaardigd zou zijn, dit
eerder een gevolg was van vroeger
beleid dan van de stelselherziening.
Hoe kijkt de staatssecretaris daar nu
tegenaan?

Een volgende vraag is of de staats–
secretaris zelf in de publieke
discussie van begin dit jaar niet te
veel het KLOZ als een machtige
tegenstander heeft bejegend,
waarvan het cijferwerk bij voorbaat
met enig wantrouwen moet worden
bezien. Gebiedt vervolgens de
eerlijkheid niet te erkennen dat ook
WVC niet altijd bestand blijkt tegen
de verleiding van het opstellen van te
rooskleurige cijfermatige voorspel–
lingen? Hoe vaak komt het immers
niet voor dat de kostenramingen van
WVC achteraf te laag blijken te zijn

geweest? Dat is trouwens een
algemeen euvel bij de overheid. Zie
regeerakkoorden en miljoenennota's,
vooral in de jaren tachtig, over
prognoses met betrekking tot
bijvoorbeeld de collectieve–
lastendruk of economische groei.

Het opstellen van cijfers en het
stellen van financiële prognoses door
een instantie, die tevens belang
heeft bij de uitkomst van die
prognoses, blijft een riskante zaak.
Verbaast het de staatssecretaris als
ik denk dat de verwachting van de
onderzoekers met betrekking tot
1992, namelijk een kostenontwik–
keling van 5,8%, dichter bij de
waarheid zal blijken te zijn dan de
0,6% die WVC verwacht?

Het is vervelend dat wij op de
laatste dag voor het zomerreces in
een kort debat van gedachten
moeten wisselen over deze belang–
rijke, maar ingewikkelde materie. Al
is het deels vragen naar de bekende
weg, wil ik toch van de staatssecre–
taris vernemen waarom het allemaal
zo lang heeft geduurd. Ook hij zal
zich herinneren dat wij in januari
jongstleden nog spraken over een
onderzoek dat zes weken of
misschien zelfs maar vier weken zou
duren. In januari sprak de staatsse–
cretaris nog over het trekken van
gezamenlijke beleidsconclusies na
afronding van het onderzoek. Begrijp
ik het goed dat dat op dit moment te
veel gevraagd is van het KLOZ?
Graag een reactie daarop.

De heer Van Otterloo (PvdA): De
heer Van Middelkoop houdt een
verhaal over rooskleurige cijfers. Ik
weet niet hoe diep de heer Van
Middelkoop in het rapport is
gedoken, maar het zal hem toch zijn
opgevallen dat het cijfer van plus 3%
voor de premie-ontwikkeling een
cijfer van het KLOZ was. Het is dus
merkwaardig om te zeggen dat er
sprake is van te rooskleurige
gegevens en dat het om deskun–
digheid gaat. Het percentage 3
kwam van het KLOZ. Feitelijk blijkt
dat het percentage voor de premie–
ontwikkeling door tal van andere
ontwikkelingen min 10 is, hetgeen
een verschil betekent van 13%. Als
de heer Van Middelkoop het rapport
leest, heeft hij dan de indruk dat die
3% verzonnen is door het depar–
tement? Of wil hij aanvaarden dat dit
cijfer van het KLOZ vandaan is
gekomen?
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Van Middelkoop

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
ben in zoverre in het rapport
gedoken, als een paar uur dat
toestaat. U zult willen billijken dat
niet alles achter de komma door mij
wordt beheerst. Het was een
algemene uitspraak. Ik herinner
eraan hoe vaak dit ook in
FOZ-kostenramingen het beeld is
geweest en in algemene zin bij de
overheid. Ik zet het in een wat
bredere politieke context: er zit
blijkbaar altijd iets riskants in als een
instantie die de raming moet maken,
zelf belang heeft bij een bepaalde
uitkomst. Dat komt natuurlijk in
andere sectoren van de overheid ook
voor, waarbij te denken valt aan de
sociale zekerheid.

De heer Van Otterloo (PvdA): Dat
begrijp ik, maar dat gaat over
beleidsmatige ramingen. De heer
Van Middelkoop sprak echter
nadrukkelijk over de uitkomsten van
het rapport en over een deskundige
lobby. Daar zal ik verder niets aan af
doen. Maar als de overheid zich
baseert op cijfers van diezelfde
deskundige lobby en tot een andere
conclusie komt, waarna blijkt dat het
cijfer gaandeweg het proces anders
geïnterpreteerd moet worden, moet
dan de schuld bij de overheid gelegd
worden, of is er dan blijkbaar sprake
van een gedeelde verantwoorde–
lijkheid voor het cijfermateriaal?

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voor dit belangrijke cijfer is er
zonder meer sprake van een
gedeelde verantwoordelijkheid. Ik
heb er geen enkele moeite mee, dat
te beamen. Ik wilde het echter in een
wat bredere politieke context zetten.

De heer Van Otterloo (PvdA):
Erkent de heer Van Middelkoop
daarmee dat bijna de helft van die
30% daardoor niet bestond en dat dit
de reden is waarom wij nu over
andere percentages praten dan
voorheen?

De heer Van Middelkoop (GPV):
De heer Van Otterloo heeft mij niet
horen praten over die 30%, want dat
haal ik allang niet meer in mijn
hoofd.

Voorzitter! Het onderzoek heeft
niet alleen de gevraagde duide
lijkheid opgeleverd, maar wel
degelijk ook winst. Zonder ironie valt
vast te stellen dat de verzekeraars

goede en betrouwbare administra–
teurs blijken te zijn van de hun
toevertrouwde premies en dat
schept vertrouwen in de toekomst,
waarin die verzekeraars immers met
de huidige ziekenfondsen in een
nieuwe gedaante belangrijke markt–
partijen moeten worden. Daar kan
zelfs de staatssecretaris moed uit
putten.

Vervolgens kan geconcludeerd
worden dat een van de belangrijkste
doelstellingen van de stelselher–
ziening met nieuwe kracht op ons af
komt, namelijk de noodzaak van
beheersing van de kostenontwik–
keling. En dan heb ik het niet alleen
over de kostenstijgingen, maar ook
over de grilligheid van het verloop.
Wie aan het patroon van de kosten–
ontwikkeling in de afgelopen jaren
een beeld zou willen ontlenen van de
gezondheid van het Nederlandse
volk, kan niet anders dan conclu–
deren dat wij blijkbaar met zijn allen
het ene jaar last hebben van een
ernstige griep en het andere jaar
kerngezond zijn. Er zullen stellig
verklaringen voor zijn, maar ik kan
die niet direct vinden.

Het is een goede zaak dat de
staatssecretaris met het KLOZ is
overeengekomen dat de informatie–
voorziening over de particuliere
markt blijvend zal worden verbeterd.
Of zij het nu leuk vinden of niet, de
verzekeraars zijn ingevolge recente
wetgeving minder particulier
geworden en zij zijn dan ook meer
dan vroeger verplicht tot publieke
verantwoording. Het is goed dat zij
dat blijkbaar zelf ook erkennen, met
behoud van hun recht om zich, waar
zij dat nodig achten, in de menings–
vorming tegenover de overheid te
stellen. De staatssecretaris zal dat
willen erkennen.

Over het vervolgtraject van de
stelselherziening spreken wij later. Ik
volsta thans met in het bijzonder de
wetgevende aandacht van de staats–
secretaris te vragen voor het
groeiende gevaar van de risicose–
lectie. Ook de heer Kohnstamm
sprak daarover. In januari liet de
staatssecretaris merken, zo nodig -
en dan heb ik het over de collectieve
contracten - de suggestie van prof.
Van de Ven die ik hem toen
voorhield om via een noodwet indivi–
duele en collectieve premies aan
elkaar te koppelen, een interessante
te vinden. Ik herinner hem daar nu
graag aan.

D

Mevrouw Kamp (VVD): Mijnheer de
voorzitter! Met enige verbazing heeft
mijn fractie de brief gelezen van 5
juni jl. betreffende de "continuing
story" van het plan-Simons. Mag ik
uit de titel "Modernisering
zorgsector, weloverwogen verder"
afleiden dat de stap dle door het
kabinet eerder was genomen, in feite
niet weloverwogen was? Het kabinet
heeft zich de afgelopen maanden
indringend met de herbezinning op
doelstellingen en instrumenten
beziggehouden. Je zou dus mogen
verwachten dat juist de fundamenten
van het plan-Simons ter discussie
hebben gestaan, maar neen, het
plan-Simons is niet van tafel.
Hooguit is er, wat het tijdsbestek
betreft, sprake van een zekere
beperking in het invoeringstraject.

In de brief wordt vervolgens
benadrukt dat overleg met het veld
belangrijk is om voor dit verande–
ringsproces een maatschappelijk
draagvlak te verkrijgen. Werkt de
staatssecretaris niet in de verkeerde
volgorde? Is het niet logischer dat hij
over zijn uitgangspunten, randvoor–
waarden of nieuwe ijkpunten eerst
overleg voert met die verschillende
maatschappelijke organisaties, om
pas daarna met zijn definitieve
voorstellen bij de Kamerte komen?
Of is zijn argument dat hij eerst
politieke steun wil, omdat hij in
wezen twijfelt aan de maatschappe–
lijke steun? Ik noem de discussies
met VNG en IPO, VNO en NCW die
allemaal met alternatieven kwamen.
Ik noem verder VNZ en KLOZ, die in
het BEA-rapport de normuitkering
betitelt als Russische roulette, de
thuiszorg. De staatssecretaris heeft
ons altijd gezegd dat deze organi–
satie zo'n voorstander is van de
stelselwijziging! Mag ik hem herin–
neren aan de Landelijke vereniging
voor thuiszorg? Tot mijn verbazing
kregen wij een brief van deze
vereniging betreffende de
kraamzorg. Uit die brief blijkt dat
over kraamzorg nu anders wordt
gedacht dan in het kabinet.

Staatssecretaris Simons : Om
adequaat te kunnen reageren, wil ik
mevrouw Kamp een vraag stellen. Ik
heb, net als mevrouw Kamp, een
brief ontvangen van de Landelijke
vereniging voor thuiszorg. Deze brief
is gericht aan de minister-president
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met een afschrift aan de staatssecre–
taris en de Kamer. In de brief schrijft
men door te willen gaan op de weg
van de modernisering van de hele
sector van de thuiszorg. Men spreekt
echter grote zorgen uit over het
voornemen van het kabinet, het
basispakket op het punt van de
kraamzorg langs de lijnen van de
commissie-Dunning - ook door
mevrouw Kamp bepleit - enigszins te
beperken. Is mevrouw Kamp het met
beperking langs die lijn al dan niet
eens? Dat een samenlevingsgroe–
pering daartegen bezwaren heeft, is
mij inmiddels al enkele jaren
duidelijk.

Mevrouw Kamp (VVD): Dit
vraagstuk is op dit moment niet aan
de orde. Wij zullen ons oordeel
daarover bij de behandeling van het
wetsvoorstel uitspreken.

Ik kritiseer de staatssecretaris
omdat hij zich altijd beroept op het
feit dat de Landelijke vereniging voor
thuiszorg achter zijn voorstellen
staat. Uit de brief blijkt echter dat zij
zeer genuanceerd denkt over een
van de voornemens van de staatsse–
cretaris. Ik had dan ook verwacht dat
de staatssecretaris een periode van
rust zou hebben gecreëerd om het
vereiste maatschappelijke draagvlak
te verwerven. De staatssecretaris wil
enerzijds een maatschappelijk
draagvlak voor zijn plannen, terwijl
hij anderzijds per 1 januari 1993 en
1994 stappen wil zetten op weg naar
een verdere stelselherziening. Ik
vraag mij af of deze stappen strijdig
met elkaar zijn.

Staatssecretaris Simons : Als je een
maatschappelijk draagvlak wilt reali–
seren door iedereen zijn gelijke deel
te geven en alle wensen te
honoreren, dan creëer je misschien
wel een maatschappelijk draagvlak
maar ook een onbetaalbare rekening
voor de volksgezondheid. Daarom
moeten er keuzen gemaakt worden.

Mevrouw Kamp (VVD): Ik wijs de
staatssecretaris erop dat zijn
volgorde verkeerd is. Als hij beleids–
voornemens heeft, dient hij deze
eerst te bespreken met de
maatschappelijke organisaties om
een maatschappelijk draagvlak te
creëren. Als hij echter van mening is
dat de politiek de prioriteit heeft,
spreekt hij niet eerst met de organi–
saties. Dan probeert hij steun te

krijgen bij het parlement.
In de brief van de staatssecretaris

van 15 juni aan de Kamer lees ik
prachtige woorden over dialoog en
overleg om een draagvlak te
verwerven. Naar mijn mening had hij
eerst dat overleg over zijn beleids–
voornemens moeten voeren. Die
beleidsvoornemens had hij dan
eventueel kunnen bijstellen. Zijn
beleidsvoorstellen had hij vervolgens
aan de Kamer kunnen voorleggen om
deze gezamenlijk te bespreken.

De heer Lansink (CDA): Voorzitter!
Het is mij evenals mevrouw Kamp
opgevallen dat allerlei organisaties
vandaag de dag anders reageren dan
vorig jaar. IPO en VNG strijden met
elkaar over de regiovisie. Ik noem
niet eens de opstelling van de
ziekenfondsen. De Landelijke
vereniging voor thuiszorg schrijft
echter ook: het uitblijven van
politieke besluitvorming omtrent de
voortgang van de stelselherziening,
alsmede recente discussies over de
reikwijdte van de basisverzekering
heeft onze steun aan de stelselher–
ziening onder druk gezet. Dat
betekent dat deze vereniging een van
de weinige is die niet veel zien in een
pas op de plaats. Ik betreur dat
laatste overigens ook, maar ik vind
wel dat mevrouw Kamp deze
zinsnede ook moet vermelden om
het beeld compleet te maken.

Mevrouw Kamp (VVD): Het
draagvlak van de thuiszorg was
groot. Bij een punt plaatst men nu
kritische kanttekeningen.

Welke zekerheid heeft de staatsse–
cretaris dat hij de wetsvoorstellen op
tijd door beide Kamers kan loodsen?
Ik bedoel daarmee de overheveling
van de kraamzorg en de functionele
omschrijving van verpleging en
verzorging. Hoe denkt hij daarnaast
nog adequate informatie te kunnen
geven aan de uitvoeringsorgani–
saties, maar met name aan de
burgers? Het gaat uiteindelijk om de
burgers. Zij moeten weten waar zij
per 1 januari aan toe zijn. De staats–
secretaris heeft meer dan eens,
zowel in dit huis als erbuiten gezegd
dat het niet meer zo kan gaan als
vorig jaar toen pas in november aan
de overkant het wetsvoorstel moest
worden goedgekeurd. Menigeen wist
op 1 januari nog niet hoe het precies
zat. Hoe voorkomt de staatssecre–
taris dat hij dit jaar opnieuw wordt

overstroomd met telefoontjes?
Waarom hebben wij de toege–

zegde nota niet ontvangen over de
juridische mogelijkheid ofwel
onmogelijkheid een vermogenstoets
in de AWBZ in te voeren? Wil de
staatssecretaris misschien geen
principiële discussie voeren over dit
punt in dit huis? Zegt hij dit geld
alleen uit budgettaire overwegingen
nodig te hebben.

Voorzitter! Omdat ook de fractie
van het CDA zegt fundamentele
bezwaren te hebben tegen het
invoeren van een vermogenstoets in
de AWBZ verzoek ik u, de motie-De
Korte, 22300, nr. 26 weer aan de
agenda toe te voegen.

De voorzitter: Op verzoek van
mevrouw Kamp, stel ik voor de
motie-De Korte (22300, nr. 26) aan
de agenda toe te voegen. Zij maakt
derhalve dan deel uit van de beraad–
slaging.

Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Kamp (VVD): Voorzitter!
Het tweede deel van mijn betoog
gaat over het dossier premiestelling
particuliere ziektekostenverzekering.
Dat de premie naar beneden kon,
werd meer dan eens door de staats–
secretaris betoogd, zowel in dit huis
als daarbuiten. In het mondeling
overleg sprak hij over 20% en 30%;
tijdens het kerstreces sprak hij van
minimaal 15%. Omdat wij niet over
informatie beschikten om te beoor–
delen wie er nu gelijk had - het KLOZ
is tenslotte ook gedeeltelijk een
belangenbehartiger - steunden wij
het onafhankelijke onderzoek.
Daarbij hielden wij in het achter–
hoofd dat een staatssecretaris die in
het openbaar zulke ferme uitspraken
doet, natuurlijk wel over gegevens en
feiten zou beschikken die zijn stelling
zouden bevestigen. Je mag toch
immers van de regering verwachten
dat zij zorgvuldig omgaat met de
portemonnee van haar burgers.

Uit de brief die wij hebben
gekregen, blijkt dat het dus wel een
en ander aan onderwerpen voor de
politieke agenda van de toekomst,
zoals de staatssecretaris dat noemt,
heeft opgeleverd. Ik noem onder
andere het ontwikkelen van zodanige
instrumenten dat alle partijen
meedoen aan kostenbeheersing. Aan
welke instrumenten denkt de staats–
secretaris dan? Daarnaast noem ik
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de hele WTZ-problematiek die onder
de loep wordt genomen. Dat brengt
mij op de volgende vragen. Is de
staatssecretaris ook politiek bereid,
de discussie te heropenen over de
vraag, of er niet te veel groepen in
de WTZ zijn gebracht? Ik denk
daarbij bijvoorbeeld aan de
studenten. Hoe denkt hij de vergrij–
zingsreserve in te kunnen zetten ten
behoeve van de WTZ-omslag, gezien
de eigendomsrechten daarvan? Al
zou je die kunnen gebruiken, dan zou
een dergelijke inzet slechts eenmalig
zijn. Die is dus niet structureel.
Waarom is de staatssecretaris tot nu
toe niet ingegaan op het verzoek van
het bestuur van de stichting Omslag–
regeling om een bestuurszetel in die
stichting te bezetten?

Voorzitter! Men zal begrijpen dat ik
in de brief van de regering allereerst
heb gezocht naar de beleidsop–
vatting van de regering over de vraag
of de premies vanaf januari 1992 nu
wel of niet omlaag kunnen. De
beruchte ferme uitspraken over
premieverlaging uit januari kon ik er
niet meer in terugvinden. De verant–
woordelijkheid voor een eventuele
premieverlaging wordt nu bij de
individuele verzekeringsmaatschap–
pijen gelegd. Daarom vraag ik de
staatssecretaris: heeft u in januari
jongstleden de particulier verze–
kerden maar ook het parlement ten
onrechte voorgehouden dat de
premies minimaal met 15%omlaag
konden?

Wij steunden het verzoek om een
onafhankelijk onderzoek. Via een
door de Kamer aanvaarde
motie-Kamp drongen wij erop aan,
ook de kostenontwikkeling in de
ziekenfondssfeer bij het onderzoek te
betrekken. Dat deden wij omdat in
de ziekenfondssfeer de nominale
premies overal hoger werden vastge–
steld dan door het kabinet werd
geadviseerd. Dat zou mogelijk
kunnen wijzen op ook een kostenont–
wikkeling in de ziekenfondssfeer.
Waarom is geen uitvoering gegeven
aan de desbetreffende kameruit–
spraak?

De heer Van Otterloo (PvdA):
Voorzitter! Ik heb aandachtig naar
het betoog van mevrouw Kamp
geluisterd, maar ik heb van de
WD-fractie nauwelijks een
stellingname gehoord over de vraag
of er te veel bij de WTZ-omslagbij–
drage is geïnd. Het rapport spreekt

toch ook over het creëren van
reserves, omdat daarvoor de
noodzaak toen al vast stond. Wat
vindt de VVD-fractie van de vergrij–
zingsreserve van 828 mln.? Heeft de
VVD-fractie daarover geen
standpunt? Is zij niet van opvatting
dat dit geld terug moet naar de
verzekerden of vindt zij dat het maar
gewoon bij de verzekeringsmaat–
schappijen moet blijven?

Mevrouw Kamp (VVD): Op een
ander moment komen wij misschien
uitvoerig over de verschillende
onderwerpen te spreken. In dit debat
is voor ons de politieke hoofdlijn aan
de orde. Wij willen graag weten of
het klopt dat de staatssecretaris aan
de burgers en aan ons heeft voorge–
houden dat er een mogelijkheid tot
premieverlaging was. Daarop willen
wij graag nu het antwoord hebben.

De heer Van Otterloo (PvdA)
Voorzitter! De VVD-fractie heeft in
januari ook kennis kunnen nemen
van het verhaal over de vergrijzings–
reserve. Daar is in het rapport weinig
aan afgedaan. Ik kan mij voorstellen
dat er na zes maanden nadenken
door de VVD-fractie toch wel een
conclusie op dit punt zou kunnen
worden getrokken. Zouden die
gelden terug moeten naar de
premiebetaler of zouden die bij de
verzekeraar kunnen blijven?

Mevrouw Kamp (VVD): Ik heb
aangegeven dat ik over de WTZ en
over de vergrijzingsreserve een
aantal vragen aan het kabinet heb
gesteld. Ik wacht het antwoord in
eerste termijn af.

D
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Het doet ook mij
genoegen u af en toe met dit woord
te mogen aanspreken, zij het
waarschi jnhjk tijdelijk.

Het tij lijkt gekeerd. Het toch al
niet grote politieke en maatschappe–
lijke draagvlak voor de stelselwij–
ziging is aangetast door diverse niet
slechts financiële ontwikkelingen. In
recente commentaren - de VNG,
IPO, de Nederlandse zorgfederatie
en de Landelijke vereniging voor
thuiszorg - worden de zorgver–
nieuwing en verwijdering van
schotten al anders en soms minder
dan voorheen benaderd. Het kabinet

erkent intussen terecht de noodzaak
van herbezmnmg, a! eerder
opgesloten in de door het CDA in
1990 en 1991 gestelde
voorwaarden. In trefwoorden, zonder
volledig te zijn: de financiële inpas–
baarheid, tijdige beschikbaarheid van
normuitkeringen, versterking van de
eigen verantwoordelijkheid via
aanvullende verzekering en/of eigen
risico's, regelmg van functionele
omschrijvingen en een actief
mededingingsbeleid. Herbezinning
behoeft niet tot fundamentele
heroverweging te leiden, niet tot een
terug naar nul. Maar heroverweging
kan en moet wel leiden tot
bijstelling. Alleen gefaseerde
invoering in plaats van concrete
beantwoording van de vraag naar
aanpassingen is, dunkt mij, onvol–
doende. Brief en nota stellen daarin
toch nog teleur, ook al past
waardering voor de oprechte poging
de kar weer in beweging te brengen.

Het "ja, tenzij" moet wel een "ja,
maar anders" kunnen inhouden.
Daarvan blijkt nog te weinig. De
punten voor dat anders zijn eerder
door mij ingebracht in deze Kamer
en ook terug te vinden in de onlangs
door het CDA uitgebrachte nota. Ik
noem enkele punten: de verkleining
van de basisverzekering, de
verplichte eigen risico's en de
clustering van de cure– en
care-sector, het uit elkaar houden en
anders benaderen, zonder schotten
in te voeren. Blijft het bij een "ja,
tenzij", dan moet ik tot mijn spijt de
klemtoon meer leggen op het tenzij.
Toetsing van alle stappen is dan
steeds opnieuw nodig. Het lijkt mij
van belang, dat de staatssecretaris
dat "ja, maar anders" ook probeert in
te vullen.

Die "ja, tenzij"-benadering en de
"ja, maar anders"-benadering impli–
ceren instemming met een verant–
woorde stelselwijziging. Die
instemming blijft overeind, ook
wanneer vandaag de samenhang
met het dossier van de premie– en
kostenontwikkeling op de particuliere
markt op de voorgrond staat. Dat is
overigens min of meer toeval, omdat
in de brief van juni het er nog op
leek, dat de stukken deze week niet
beschikbaar zouden komen. De
bewindsman erkent die samenhang
van het dossier van de Rekenkamer
en het dossier van de stelselwijziging
door de bestuurlijke aandacht te
richten op vier kernthema's: de
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doorwerking van de al genomen
maatregelen sinds 1989 - gestart
overigens in een andere politieke
combinatie; dat wordt wel eens
vergeten - het rapport "Keuzen in de
zorg" van de commissie-Dunning -
aanvankelijk leek het erop, dat die
studie voor niets was gemaakt; ik
herinner mij discussies daarover–
het rapport van de Gezondheidsraad
over het medisch handelen en ten
slotte de premie-ontwikkeling op de
particuliere markt. Daarmee staat
voor de CDA-fractie vast, dat de
Kamer pas een oordeel over de
hoofdlijnen kan geven, wanneer de
pas gisteren toegezonden stukken
een behoorlijke, ook schriftelijke
behandeling hebben gekregen. De
vaste commissie heeft daarover
vanmorgen een besluit genomen.
Daarom vandaag slechts een globaal
en voorlopig oordeel. Dat kan
inderdaad worden opgehangen aan
de woorden "weloverwogen verder".
Maar dat moet dan wel slaan op de
gehele problematiek en impliceert
bijstelling van het door de
bewindsman in 1990 voorgestelde
en dus nog steeds onvoldoende
bijgestelde concept.

Overigens kan de bewindsman
heel wat, maar niet alle ellende in de
schoenen worden geschoven. Ik
hecht eraan om dat op te merken.
Het CDA en de VVD stemden in I988
in met de AWBZ als scharnier naar
de nieuwe Wet op de zorgverze–
kering. De Raad van State, om eens
een ander orgaan te noemen, was
niet consistent in de adviezen. De
partijen in het veld - zie ook de
recente commentaren van bijvoor–
beeld het KLOZ en de Vereniging van
Nederlandse ziekenfondsen -
trachtten zich vaak, soms met
succes in te dekken tegen schuld– en
andere vragen. De CDA-fractie
verwacht desondanks het een en
ander - ik zou ook van "veel" kunnen
spreken, maar wij moeten het
resultaat afwachten - van het
overleg met de verzekeraars. Daarbij
past een faire, maar harde
stellingname als toezeggingen inzake
eigen risico's niet worden
nagekomen. Ik herinner eraan dat de
ziekenfondsen bij de hoorzitting
prachtige toezeggingen hebben
gedaan, maar wat is het resultaat?
Afspraken, bijna kartelafspraken.

De Kamer kan niet voorbijgaan aan
het rapport van de Rekenkamer en
aan de ernstige vertraging bi] de

totstandkoming daarvan. Die
vertraging moet worden betreurd,
maar ze wordt in het algemeen
goedgemaakt door de kwaliteit van
het rapport. Het laat zich ondanks de
dikte ervan in één - weliswaar lange
- adem lezen. Ik betreur de
vertraging in verband met de zaak
zelf, want de spanning tussen
kwaliteit, kosten en volume wordt
maar niet weggenomen. Voorts
noem ik de verwachtingen, gewekt
door de te optimistische en onver–
standige uitspraken van de
bewindsman over mogelijke premie–
verlagingen van 20% tot 30%. En ten
slotte denk ik aan de uitkomst van
het onderzoek, dat tot een kritisch,
maar genuanceerd oordeel over de
premie-ontwikkeling voor 1992, en
eigenlijk ook over die in de
voorgaande jaren. Collega Van
Otterloo wees daar zojuist bij inter–
ruptie op. Maar bij herlezing van het
rapport valt het op dat er ook over
de cijfers van het KLOZ, over de 3%
en 10%, het een en ander te zeggen
is. En het is ook opvallend dat uit de
reacties die volgens de normale
procedure van de Rekenkamer in het
rapport zijn opgenomen, blijkt dat de
staatssecretaris het rapport
aanvaardt, maar dat het KLOZ een
voorbehoud maakt en dat het nogal
wat bedenkingen heeft. Dat moet
toch te denken geven.

Het KLOZ scoort over de periode
van 1989 tot 1991, waarin geen
reserves konden worden
opgebouwd. De cijfers over 1992
lijken onder enig voorbehoud
verlaging van de premies mogelijk te
maken. Het staat buiten kijf dat deze
kwestie nu eerst aangepakt moet
worden via het overleg tussen de
verzekeraars en de bewindsman.
Daarnaast blijf ik pleiten voor
aanpassing van de Wet toegang
ziektekostenverzekering. Op de
kwestie van de vergrijzingsreserves
en dergelijke ga ik verder niet in,
omdat dit een onderbouwing en een
schriftelijke voorbereiding zou
vergen, waarvoor de tijd ontbreekt.
Ik wil wel zeggen dat de geloofwaar–
digheid van de overheid en de Kamer
een concrete aanpakt vraagt. De vele
brieven bewijzen dat.

De junibrieven van de staatssecre–
taris deden al verwachten dat een
zinnige discussie over de premiepro–
blematiek nu niet echt mogelijk is.
Toch is een uitgebreide behandeling
om verschillende redenen wenselijk,

het liefst zo snel mogelijk na het
zomerreces. Daartoe is al besloten.
Dit alles roept wel de vraag op naar
de eventuele terugwerkende kracht
van maatregelen als premieverlaging
of wat dan ook, alsmede natuurlijk
de vraag naar de wisselwerking met
de stelselwijziging.

Ik merk in navolging van mevrouw
Kamp van op dat wij een– en
andermaal hebben aangedrongen op
materiaal om de IZA/IZR-regeling en
de ziekenfondsen met elkaar te
kunnen vergelijken. Dat is niet meer
terug te vinden, ook niet in de
opdracht. Daar moet een verklaring
voor gegeven worden. Wij moeten
hierover gegevens hebben vóór het
volgende hoofdlijnendebat. Dat kan
niet uitblijven.

Mijnheer de voorzitter! De kar
waarvan ik sprak, lijkt vastgelopen in
het rulle zand, dat voor een deel
door anderen op de weg is aange–
bracht en dat er voor een deel van
nature is. Een lagere versnelling,
fasering dus, is als oplossing niet
voldoende. De weg moet worden
geëffend, de kar moet worden
verbouwd en hij moet ook lichter
worden gemaakt, zo mogelijk met
hulp van buiten, bijvoorbeeld de
Rekenkamer, de commissie-Dunning
en andere adviezen, wil er van
voortgang sprake zijn. De koetsier en
wagenbouwer, zij het dat hij voort–
bouwt op de carrosserie van
anderen, kan wat de fractie van het
CDA betreft op de bok blijven zitten
wanneer hij bij het "ja, tenzij" naar
de "tenzij"-signalen luistert en het
"ja, maar anders" weet te verwerken
in een bijstelling van zijn koers.

De fractie van het CDA geeft nog
geen definitief oordeel over de nu
beschikbare documenten en dus ook
niet over het onderzoek naar de
achtergronden van de premie– en
kostenontwikkeling. De oplossing
van die kwestie vergt wel een hoge
prioriteit, evenals de invulling van de
ook door de Rekenkamer erkende
open stukken in onder andere de
WTZ-zaak. De bewindsman moet
zich ook in de Kamer wel verant–
woorden voor de uitspraak in januari
1992 over de forse premieverla–
gingen, te meer daar deze nu ook
een integraal onderdeel uitmaken
van de rapportages, en over de in
verschillende documenten vastge–
legde cijfers die later niet houdbaar
bleken. Zijn instemming met de
hoofdlijnen van het rapport van de
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Algemene Rekenkamer verplicht hem
tot een heldere uiteenzetting in deze
Kamer.

D

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Helaas, voorzitter, het
plan-Simons leeft niet meer. Het
plan van een ambitieuze staatssecre–
taris, geruggesteund door het
kabinet, is in een jaar tijd muurvast
komen te zitten. Allereerst vastge–
lopen op de obstructie van
CDA-politici, maar het was de VVD
die met succes heeft bewerkstelligd,
dat het publiek de loonstrookjes van
januari heeft verbonden met de
stelselherziening. Vervolgens was
het de minister-president, die
namens het kabinet de voortgang
van de stelselherzlening heeft laten
afhangen van het onderzoek naar de
premiehoogtes van de particuliere
verzekeraars. Mijn fractie
beschouwde dat toen als een
oneigenlijke koppeling met mogelijk
grote politieke consequenties.

Nu de onderzoeksresultaten
bekend zijn en vooral nu de reactie
van de staatssecretaris er ligt, is er
over de krachtsverhoudingen in het
politieke veld het een en ander
helder. Het is de toon van de staats–
secretaris die veel zegt. Waar hij en
zijn partijgenoten in de fractie in
januari een zware zaak maakten van
het omlaag brengen van de verzeke–
ringspremies, blijkt nu dat hij zich
naar de verzekeraars toe heeft
overspeeld. Akkoord, dat zat erin.
Maar waarom zegt hij nu helemaal
niets meer over premieverlaging?
Waarom heet het nu, dat het aan de
individuele verzekeraars moet
worden overgelaten? De toon is
totaal veranderd. Er liggen nu in elk
geval enkele duidelijke cijfers,
bijvoorbeeld over de reservevorming
ten behoeve van de vergrijzing.
Waarom vindt de staatssecretaris
het nu de individuele verantwoorde–
lijkheid van de verzekeraars om te
bepalen wat er met de vrijgevallen
bedragen gebeurt? Waarom dan in
januari zo hoog van de toren
geblazen? Toen hadden diezelfde
verzekeraars toch ook hun eigen
verantwoordelijkheid?

De toon is veranderd. Timide
brengt WVC in de bespreking met
het KLOZ in om de vrijgevallen
vergrijzingsreserves gedeeltelijk aan
te wenden voor de WTZ-omslagre–

geling. Waarom vond het KLOZ dit
voorstel niet bespreekbaar? Mijn
fractie is van mening, dat de staats–
secretaris zonder meer had moeten
eisen, dat die meer dan 800 mln.
vrijgevallen reserve voor de
vergrijzing via de WTZ-omslag terug–
gesluisd wordt naar de premiebe–
talers.

Een defensief WVC tegenover een
KLOZ, de verzekeraars, die eenduidig
commerciële belangen behartigen,
belooft weinig goeds voor de
toekomst van de stelselherziening.
De verzekeraars krijgen een centrale
verantwoordelijke rol in de organi–
satie van de gezondheidszorg.
Tegelijkertijd ontbreekt het het
departement aan voldoende inzicht
in het reilen en zeilen van het verze–
keringsbedrijf. Goed, er wordt nu iets
aan gedaan. Maar het erge is, het
lijkt ook aan de politieke wil te
ontbreken om als overheid over
voldoende instrumenten te
beschikken om die verzekeraars dan
ook in de touwen te houden. Denkt
de staatssecretaris in dit stadium
eigenlijk nog aan het verplicht stellen
van een rechtsvorm, zoals een
onderlinge waarborgmaatschappij,
voor de uitoefening van het ziekte–
kostenverzekeringsbedrijf?

Met de keuze voor een tweespo–
renbeleid voor de komende jaren
kiest het kabinet ook voor het voort–
bestaan van de bestaande wanver–
houding in premiebetaling. In
"Weloverwogen verder" wordt geen
woord gewijd aan het vergroten van
de solidariteit, nog niet zolang
geleden een hoofdmotief van de
PvdA voor de stelselherziening. Er
wordt ook niet meer van een brede
zorgverzekering gesproken, maar van
een moderne, wat dat ook wezen
moge. De heer Lansink sprak over
een verantwoorde, wat dat ook
wezen moge.

Tevens is door het kabinet gekozen
voor het voortduren van een
tweeslachtige inzet van de verzeke–
raars. Hun nieuwe rol als spil in de
gezondheidszorg kunnen ze nauwe–
lijks spelen vanwege de beperkte
omvang van het naar de AWBZ
overgehevelde pakket. De zieken–
fondsen blijven voor het overgrote
deel van hun pakket vastzitten aan
de strakke regels van de Zieken–
fondswet en tegelijk houden de
particuliere verzekeraars alle ruimte
voor het toepassen van risicoselectie
en het afsluiten van collectieve

contracten, met alle negatieve
gevolgen vandien. Hoe defensief de
overheid zich opstelt naar de verze–
keraars toe, des te harder stelt zij
zich op naar de premiebetalers.
Kostenbeheersing in de gezond–
heidszorg is nodig, maar dan moet je
daar kritisch zijn waar sprake is van
verspilling of onnodige uitgaven. Het
kabinet legt veel te eenzijdig de
nadruk op de vraagkant van de zorg.
Dat is een zwaktebod waar vooral
chronische gebruikers van zorgvoor–
zieningen, waaronder ouderen, de
dupe van zullen worden.

Het invoeren van een norm van
minimaal 15%eigen betalmgen
zonder bovengrens is inhoudelijk niet
onderbouwd. Wat dreigt, is dat de
patiënten los van de premies die zij
betalen, ook nog eens de financiële
gaten moeten vullen door de
verspilling die in deze sector heerst.
Het voorbeeld van deze week: de
specialisten. Volgens de gegevens
van het CBS hebben de specialisten
hun budget in het kader van het FOZ
met maar liefst 350 mln.
overschreden. Hoeveel daarvan, wij
hebben daar ervaring mee, zullen de
heren bereid zijn te compenseren via
de tarieven en hoeveel jaar moeten
wij daarover onderhandelen? Van de
rest, wat niet gecompenseerd wordt,
komt 15% in de vorm van eigen
betalingen bij de zieken terecht, los
van het premie-effect van deze
overschrijding.

Wij verwerpen dan ook het stellen
van een dergelijke norm zonder
bovengrens als voorwaarde voor het
zetten van verdere stappen naar, wat
het kabinet noemt "een moderner
zorgverzekering". Mijn fractie is niet
tegen een vrijwillig algemeen eigen
risico van beperkte omvang, zoals wij
ook al eerder hebben aangegeven.
Maar nieuwe eigen bijdragen en
specifieke eigen risico's wijzen wij
af, omdat het niet ten dienste staat
van het bevorderen van een gepast
gebruik van zorgvoorzieningen, maar
alleen als extra bron van inkomsten
wordt gebruikt. Door de keuzes die
het kabinet maakt in "Weloverwogen
verder" worden de reële mogelijk–
heden tot kostenbesparing aan de
aanbodkant weloverwogen terzijde
geschoven. Want voor zover mijn
fractie gelooft in de stelling dat
marktwerking kostenbeheersing kan
opleveren, is dat in de markt tussen
verzekeraar en zorgaanbieder. Bij de
tarieven van de medische specia–
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listen en bij het functioneel
omschrijven van zorgverlening is
geld te verdienen. Ik zie de zaak
verdwijnen voorbij de horizon. Voor
mij doemt een stelsel van gezond–
heidszorg op dat er echt heel
verwarrend en heel moeilijk uitziet,
dat onvoldoende financieel kan
worden gestuurd, dat steeds duurder
wordt, dat zal neerslaan in hogere
premies en in overal eigen betaling,
in allerlei vormen, voor allerlei
voorzieningen.

Groen Links heeft de staatssecre–
taris overtuigd gesteund op de
hoofdlijnen van het stelselplan: een
brede verzekering van 95% van het
huidige ziekenfondspakket, solida–
riteit tussen alle verzekerden. Wij
zitten nu in grote problemen. Wij
stellen vast dat dat plan is wegge–
geven en dat de staatssecretaris
totaal in het defensief zit. De
omvang van het pakket moeten wij
maar afwachten. De solidariteit staat
zwaar onder druk, de komende jaren,
maar ook al nu. De overheveling van
het belangrijke deel van de zorg
huisarts/specialist/ziekenhuizen
wordt aan het volgende kabinet
overgelaten en kan niet eerder
plaatsvinden dan 1996, zoals uit de
brief valt op te maken. Ik zeg dit
speciaal tegen de heer Van Otterloo.

Ik begrijp dat de kabinetskwestie
niet is gesteld, althans niet in het

openbaar. Maar ik constateer dat het
paradepaardje van de Partij van de
Arbeid een zieke, oude merrie is
geworden. Er is eigenlijk maar één
vraag die ik in deze eerste termijn
heb en dat is dat ik de staatssecre–
taris verzoek voor ons de vraag te
beantwoorden of hij zichzelf nog
voldoende geloofwaardig en in staat
acht om het dier ten minste weer op
de been te brengen.

De voorzitter: Mede in verband met
de laatste woorden van mevrouw
Beckers heeft de staatssecretaris mij
gevraagd om enkele minuten voor
diepere reflectie alvorens te
antwoorden. Ik zou dit verzoek willen
honoreren en de vergadering voor
tien minuten willen schorsen.

De vergadering wordt van 15.40 uur
tot 15.50 uur geschorst.

Voorzitter: Deetman

D

Staatssecretaris Simons: Voorzitter!
Ik zal mijn reactie gemakshalve
splitsen in een aantal thema's. Ik
dank de Kamer allereerst voor haar
opmerkingen over de standpuntbe–
paling van het kabinet over de
verdere invoering van de stelselwij–
ziging en over de reactie op het

Staatssecretaris Simons van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

rapport-Dunning en het rapport van
de Gezondheidsraad inzake het
gepast gebruik.

In de tweede plaats zal ik een
uitvoerige verantwoording geven van
de stellingname begin januari inzake
het premiebeeld dat zich leek af te
tekenen. Ik zal daarop een reactie
geven, inclusief een politieke beoor–
deling, zoals dat in dit huis hoort.

In de derde plaats is een aantal
vragen gesteld over de kostenont–
wikkeling. Ik wil daarop apart ingaan,
omdat het gemengde vragen zijn.
Verder is door verscheidene geachte
afgevaardigden een aantal meer
specifieke kwesties aan de orde
gesteld. De heer Van Otterloo heeft
bijvoorbeeld een paar suggesties
gedaan.

Ik wil mij nu graag beperken tot de
hoofdzaken op de drie door mij
aangegeven terreinen. De Kamer
heeft mij uitgenodigd voor een zo
spoedig mogelijk na het reces te
houden debat, wanneer zij zich goed
heeft voorbereid en de voorliggende
stukken heeft bestudeerd. Dan heb ik
voldoende gelegenheid om wat meer
specifiek in te gaan op suggesties en
vragen die een wat langere beant–
woording vereisen.

In de nota "Weloverwogen verder"
heeft het kabinet stelling genomen.
De inzet van die stellingname is de
volgende. Het kabinet heeft zich
vanaf januari of februari tot het
moment waarop wij de brief hebben
geschreven, gedurende enkele
maanden fundamenteel beraden. De
heer Kohnstamm was daar bezorgd
over, maar ik zal proberen uiteen te
zetten dat het kabinet zich wel
degelijk fundamenteel heeft beraden.
Daarbij is het kabinet tot de
conclusie gekomen dat de hoofd–
lijnen van de stelselwijziging voort–
zetting verdienen en dat ondanks de
indruk van het tegendeel nog meer
dan voorheen feitelijk dezelfde
prudente werkwijze zal worden
gevolgd bij het introduceren van
nieuwe maatregelen. Daarbij let het
kabinet op reacties van partijen en
op de opgedane ervaringen.

Waarop heeft die herbezinning van
het kabinet betrekking gehad en tot
welke structurele keuze heeft zij
geleid? Ik wil daar vrij specifiek over
zijn. Het kabinet heeft zelf aan een
groep externe deskundigen gevraagd
om de jarenlange discussie over hoe
een behoorlijk basispakket voor
ziektekosten er in dit land uit kan
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zien, serieus na te gaan. Het is
geenszins bedoeld als een verwijt,
maar als een feitelijke vaststelling:
achtereenvolgende kabinetten,
meestal gesteund door parlemen–
taire meerderheden, zijn er eigenlijk
niet goed in geslaagd om iets af of
toe te doen aan het pakket. Of liever:
zij deden wel iets aan het pakket toe,
maar zij deden er zelden of nooit iets
aan af. De interventie van het kabinet
kwam neer op de vraag aan de
commissie-Dunning om de discussie
over het pakket minder te voeren in
termen van "kan er iets uit" of "kan
er iets in". Die termen leveren een
tamelijk vruchteloos debat op. De
discussie moet meer gaan over de
wijze waarop wij het proces van
overheveling en invulling van de
basisverzekering zó kunnen laten
verlopen dat er een sober en solidair
pakket ontstaat, omdat de overheid
en de samenleving in beginsel vinden
dat het goed is dat burgers voor
deze essentiële voorzieningen zijn
verzekerd. In de voorstellen die we
vervolgens doen - zie de brief -
maken we dus dankbaar gebruik van
het werk en de advisering van de
commissie-Dunning en de
commissie van de Gezondheidsraad.
Ik heb bij interruptie mevrouw Kamp
al aangesproken op een poging om
consistentie in het debat te bewaren.
Dat leidt bij de eerstvolgende
verstrekkingen na de basisvoor–
ziening tot de vraag wat intrinsiek tot
zo'n basisvoorziening behoort, en
wat je in alle redelijkheid - natuurlijk
met een zeker maatschappelijk
bezwaar van belangengroepen - niet
tot een basisvoorziening zou willen
rekenen. De eerste fundamentele
heroverweging van het kabinet is,
het implementeren van de Dunning–
advisering, op weg naar de invulling
van de basisverzekering. Ik heb niet
begrepen - anders hoor ik het wel -
dat de heer Lansink met zijn "anders–
formule" iets anders bedoelt dan het
zo genuanceerd mogelijk bezien welk
deel, bijvoorbeeld van de tandheel–
kunde, intrinsiek in de basisverze–
kering thuishoort, en welk deel billijk
en redelijk door burgers aanvullend
kan worden verzekerd. Hetzelfde
geldt voor de volgende voorstellen.

Uitgangspunt van het kabinet bij
de implementatie van de
Dunning-lijn is dus - dat is een keuze
die het kabinet maakt, terwijl andere
keuzes denkbaar zijn, die het kabinet
niet maakt - dat er een breed pakket

blijft bestaan. We twisten niet over
92%, 93% of 94%, want de
Dunning-lijn kan betekenen dat er
partiële verminderingen optreden.
Een volgend uitgangspunt is bevor–
dering van een vrijwillig eigen risico.
In de eerste plaats is dat vanwege
een financieel belang - het is niet
goed om op weg naar de invulling
van een basisverzekering verder te
collectiviseren, waar het verant–
woord is om te decollectiviseren,
opdat de burger ook eigen verant–
woordelijkheden krijgt - en in de
tweede plaats is de hoop aanwezig
dat bij de eigen verantwoordelijkheid
van de burger ook eigen afwegingen
gaan ontstaan over consumptie van
bepaalde medische mogelijkheden.

Een derde structuurelement
waarvoor het kabinet kiest, is het op
een verantwoorde wijze - nu al in het
stelsel aanwezig - verder introdu–
ceren van eigen bijdragen waar die
niet bedreigend zijn voor de toegan–
kelijkheid van de zorg. Ik herinner er
in deze Kamer aan dat we bij de
ontwikkeling van een geneesmidde–
lensysteem - sober, en in de basis–
verzekering - ingespannen discussies
hebben gevoerd over sommige typen
geneesmiddelen, waarvan we gezegd
hebben: ze zouden buiten de basis–
voorziening moeten blijven, omdat er
goede vervangende preparaten zijn.
Per keer dient dat heel serieus en
systematisch te worden nagegaan.

Een vierde structuurelement: het
kabinet zegt, alles afwegende, dat
een verplicht eigen risico onwenselijk
is, terwijl het heel snel leidt - het
doorslaggevende bezwaar - tot
ongelijke toegankelijkheid. Degenen
die het wel eens hebben bepleit,
suggereren in het verlengde daarvan
dat, als je het doet met het oog op
kostenbeheersing, je aanstonds,
vanwege de grote financiële
belasting die dat vooral voor
chronische patiënten en mensen met
lagere inkomens heeft, compense–
rende maatregelen moet treffen. Als
het aspect van kostenbeheersing via
vrijwillige eigen risico's en de
Dunning-lijn kan worden gereali–
seerd, ware dat verreweg te preva–
leren.

Ik kom toe aan een werkwijze van
het kabinet. De commissie-Dunning
stelde voor, een commissie te
vormen die op weg naar de basisver–
zekering per keer zou bepalen, wat
wel of niet mogelijk was. Daarvan
heeft het kabinet na afweging

gezegd dat het primair de politiek is
die die afweging in essentie hoort te
maken als alle gezichtspunten op
tafel liggen. Op dit punt hebben wij
gemeend een kwantitatieve norm te
moeten vaststellen op basis van het
huidige niveau van de eigen bijdrage
en het eigen risico. Op weg naar de
invulling van de basisverzekering zou
je dat minimaal moeten handhaven,
kan het zijn verantwoord uitbouwen,
opdat je niet het risico loopt van een
niet beoogd verzekeringseffect dat
mensen om die reden minder eigen
risico nemen. De norm van eigen
betalingen is voor ons een heel
essentieel meetpunt op weg naar de
verdere invulling.

Het is een typisch bestuurlijk
vraagstuk of je als overheid in
permanentie nadere normeringen
aangeeft voor eigen bijdragen en
eigen risico's of dat je als het ware
het speelveld voor de verzekeraars
op dat domein vergroot door hen
meer keuzevrijheid te bieden.

Een tweede fundamentele herover–
weging die het kabinet heeft
gemaakt betreft de vraag of ook in
het licht van de opkomende decen–
tralisatiediscussie een bepaald deel
van de voorzieningen, nu geregle–
menteerd via een verzekerings–
systeem, niet beter door gemeenten
annex provincies zou kunnen worden
bestuurd. Gedacht wordt dan, ook in
de maatschappelijke discussie - de
heer Lansink wees terecht op IPO en
VNG - aan het gehele terrein van de
ouderenzorg. Na intensief beraad en
alles afwegend - het is geen zwart/
wit-discussie - zegt het kabinet dat
er zekere voordelen te beschrijven
zijn om een deel van het
AWBZ-pakket, inclusief de bejaar–
denoorden, af te splitsen en dat over
te laten aan gemeenten en
provincies, maar dat er ook zeer
ingrijpende nadelen aan verbonden
zijn. De balans is: een breed pakket
handhaven en niet territoriaal decen–
traliseren. Als er een typische rijks–
verantwoordelijkheid is voor mensen
die langdung afhankelijk zijn, dan is
het op zichzelf risicovol om de
verpleeghuiszorg af te splitsen.
Verder heeft het onderbrengen van
de substitutie ter zake van thuiszorg
en intramurale zorg in twee financie–
ringssystemen zeer grote nadelen.
Bovendien lijkt de kostenbeheersing
niet gediend met het realiseren van
twee financieringssystemen,
aangezien er dan heel snel afwente–
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lingseffecten zouden ontstaan. Alles
afwegend, geeft het kabinet de
voorkeur aan een breed pakket. Voor
het decentraliseren van een deel van
het pakket naar gemeenten en
provincies zou niet gekozen moeten
worden.

Een derde heroverweging betreft
de vraag of de vernieuwing
doorgezet kan worden waar het gaat
om het instrument van de
functionele omschrijvingen. Is dat
dienstig bij het vergroten van
vrïjheden voor aanbieders en verze–
keraars? Onze onomwonden reactie
daarop is, dat men daar met name in
de thuiszorg en de GGZ al jaren
verlangend naar uitziet. Dat veld
bereidt zich al enige jaren intensief
voor op die grotere speelruimte. Ik
kan de heer Kohnstamm in dat
verband het volgende melden. In de
sector ouderenzorg, verpleging en
verzorging en in de sector van de
geestelijke gezondheidszorg
overleggen partijen al enige tijd
intensief over de consequentie en de
betekenis van die toekomstige
werkwijze. Dat was voor het kabinet
aanleiding om daarin niet te
vertragen.

Een vierde heroverweging heeft te
maken gehad met de vraag hoe in
dat nieuwe stelsel de verhoudingen
tussen de marktpartijen, te weten
aanbieders, verzekeraars en
patiënten-consumenten, en de
overheid optimaal gereguleerd
kunnen worden. Om elk misverstand
te voorkomen, voeg ik eraan toe dat
het kabinet nooit van oordeel is
geweest - dat idee heeft hier en daar
postgevat - dat er een kale markt–
werking zou ontstaan in de gezond–
heidszorg. Het is betrekkelijk naïef
om te veronderstellen dat dat zou
werken. De overheid heeft soms de
laatste, maar soms ook heel primaire
verantwoordelijkheden voor een
goede zorgverlening. De vraag is of
wij middels een verantwoorde regio–
visie een verantwoorde vereenvou–
diging van aanbodregulering kunnen
realiseren - de aanbodregulering die
wij nu kennen metselt de zaak dicht
en geeft weinig vrijheden - en een
sterke vereenvoudiging van de prijs–
en tarievenwetgeving, die meer
speelruimte geeft voor een zekere
prijsconcurrentie voor een
aanvaardbare prijsliberalisatie, met
een rol voor de overheid, die op enig
moment ook kan optreden. Zou in
zo'n samenstel niet een evenwichtige

verhouding ontstaan tussen overheid
en partijen die op zichzelf tot meer
doelmatigheid leiden? Het is de
overtuiging van het kabinet dat een
centraal gestuurde aanbodplanning
en tarievenbeleid op termijn een
doodlopend spoor is. Dat is het op
andere beleidsterreinen, maar het is
zeker het geval op het terrein van de
gezondheidszorg. Het is, als het gaat
om een houdbare gezondheidszorg,
zoeken naar een nieuw evenwicht
tussen die verantwoordelijkheden.

Een laatste heroverweging - ik
noem het nu als laatste omdat er
meestal de meeste belangstelling
voor is, maar het is maar één van de
punten waar het kabinet zich op
heeft geconcentreerd - betreft het
vraagstuk van de overheveling en de
invulling van het basispakket. Zijn er
- in de bijlage bij de brief van 5 juni
is daar een uitvoerige verant–
woording voor gegeven - andere
wegen die met minder complicaties,
met minder neveneffecten leiden tot
een basisverzekering van
rechtswege, voor dat grote goed van
de gezondheidszorg? Het kabinet
heeft aangegeven dat alle andere
wegen dan de AWBZ vroeg of laat
grote beperkingen kennen. Het gaat
daarbij om de acceptatieplicht, het
introduceren van functionele
omschrijvingen, budgettering
enzovoort. Het is dus, los van een
politiek oordeel over de basisverze–
kering, de enig begaanbare weg.

De heer Lansink (CDA): Ik kan deze
redenering een heel eind volgen.
Betekent dit dat de uitspraak over de
ideeën die door prof. Van der Ven en
anderen naar voren zijn gebracht,
namelijk dat de WTZ in beginsel ook
als scharnier zou kunnen worden
gebruikt, ook een onbegaanbare weg
betreft?

Staatssecretaris Simons : Het
kabinet komt tot de conclusie - dat
hebben wij ook uitvoerig aangegeven
in de nota - dat in deze periode je
een aantal maatregelen in de sfeer
van de Ziekenfondswet en van de
AWBZ kunt nemen, maar dat op enig
moment dat convergentiemodel, het
gelijk optrekken van de verzekerings–
blokken, het niet redt. De grootste
beperking zit, wettelijk, in het stelsel
van de particuliere ziektekostenver–
zekeringen. Ik heb, los van het
premie-onderzoek, gelukkig wel
meer contact met particuliere verze–

keraars. De WTZ-ontwikkeling betreft
een semi-collectieve markt of een
collectieve markt die in die verzeke–
ringsmarkt is ontstaan. Als je dat
traject verder doortrekt, verdwijnt de
particuliere markt op een gegeven
moment. Het percentage WTZ is nu
al omvangrijk. De particuliere markt
is steeds smaller aan het worden.
Wij vinden het effectiever om,
kijkend naar de criteria waaraan de
nieuwe basisverzekering behoort te
voldoen, die WTZ-weg niet te volgen.
Je kunt in een tussenperiode echter
ook in de sfeer van de Zieken–
fondswet, bepaalde aanpassingen
realiseren. Het is een kwestie van
tempo. Naarmate je sneller zou
kunnen, vanwege reacties van
partijen, dan zou je de aanpassingen
primair kunnen realiseren in de
AWBZ, maar naarmate je meer tijd
neemt, moet je ook parallelle veran–
deringen doorvoeren.

Voorzitter! Ik voeg zekerheidshalve
toe dat naast deze heroverwegingen
in het kabinet ook het vraagstuk van
de chroniciteit aandacht heeft
gekregen. Hierover is in de Kamer
maar ook in de samenleving veel
discussie. Het betreft mensen die
gedurende een kortere of langere tijd
afhankelijk zijn van de zorg. Vaak
gaat het om een langere tijd. Ik denk
hierbij bijvoorbeeld aan gehandi–
capte medeburgers, mensen met
psychiatrische problemen, mensen
die bij hun ouderdom gebreken
hebben en daarom verzorging en
verpleging behoeven. Zijn er in de
ontwikkeling die wij ons voor ogen
stellen van verzekeraarsbudgettering,
acceptatieplicht, het vermijden van
risicoselectie etcetera bedenkingen
van doorslaggevende aard om tot
een splitsing te komen tussen de
chronische sector en de cure-sector?
Wij hebben alles afgewogen. Indien
het budgetsysteem van verzekeraars
voldoende waarborgen bevat en
indien tegelijkertijd kwaliteitswet–
geving garandeert dat burgers de
zorg krijgen die zij nodig hebben en
waar zij recht op hebben, dan vinden
wij dat het een paardemiddel is om
te gaan splitsen tussen chronische
sector en niet-chronische sector.
Daar komt nog eens een heel
praktisch bezwaar bij. Ik zou tegen
de Kamer willen zeggen dat dit niet
onderschat dient te worden. Kijk
vandaag de dag eens naar de praktijk
en naar bijvoorbeeld het grote aantal
mensen, verpleeghuisgeïndiceerden
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dat in Nederlandse ziekenhuizen
verblijft. Op het moment dat je hier
twee financieringssystemen zou
maken, zou je hier heel verrassende
en snelle afwentelingsmechanismen
gaan zien. ledereen wordt in het
nieuwe stelsel nog meer verantwoor–
delijk voor zijn eigen budget. Bij
gesplitste budgetten zul je heel snel
een schuiven met patiënten krijgen,
niet om redenen van zorgindicatie,
maar om redenen van financiële
voor– of nadelen. Dit zijn een paar
kanttekeningen. De heer Kohnstamm
en anderen hebben dit punt nog
eens naar voren gebracht. Ik meen
met degenen die dit punt hebben
aangesneden, dat wij de komende
jaren bij de verdere ontwikkeling van
een basisverzekering en anderszins
zeer veel zorg moeten besteden aan
een zo zorgvuldig mogelijk omgaan
met de categorie chronische
patiënten.

Mijnheer de voorzitter! Ik rond af
op het punt van de herbezinning van
het kabinet. Deze herbezinning heeft
dus langs deze lijnen plaatsge–
vonden, met de uitkomst die ik heb
geïndiceerd, met die beleidsrich–
tingen en structuurelementen. Deze
willen wij in het vervolg verder
uitwerken. Ik ben het niet oneens
met degenen die in dit debat
opmerkten dat het soms lijkt alsof
sommige partijen in de gezond–
heidszorg aarzelingen hebben of het
in dit tempo moet en of het precies
in deze beleidsrichting dient te gaan.
Daarom zeg ik dat mijn opvatting
altijd deze is geweest. Wat mij
betreft heeft dit heel weinig te
maken heeft met een verkeerd soort
drammerigheid. In zo'n gecompli–
ceerd gezondheidszorgwereldje waar
zulke soms uiteenlopende financiële
en inhoudelijke belangen bestaan,
kun je als politiek bedrijf alleen maar
een bijdrage leveren aan een zeker
draagvlak - dat nooit 100% zal zijn -
vanuit een zekere consistente visie,
opvatting en richtingbepaling. Over
de condities en de aard van die
condities heeft het kabinet naar mijn
bescheiden oordeel maximale
helderheid gegeven, namelijk "ja,
tenzij", langs de aangegeven lijn, het
tempo niet forceren, durven
vertragen indien bijvoorbeeld verze–
keraars of aanbieders of anderen
menen dat het tempo te hoog is of
dat in het veld zelf aanpassingen
onvoldoende mogelijk zijn.

Het veranderingsproces in de

verzekeringswetgeving en in de
bestuurlijke verhoudingen in de
gezondheidszorg vraagt niet om een
blauwdruk of een pertinente
omschrijving van precies een exacte
eindsituatie, maar wel om een
consistentie visie. Ik meen dat het
kabinet daaraan met zijn brief een
bijdrage heeft geleverd. Als je nu
juist in dit veld een zeker maatschap–
pelijk draagvlak wilt vergroten en
verstevigen, dan kun je niet van de
ene op de andere dag zeggen: wij
hebben even een vrijwillig eigen
risico geprobeerd en wij schakelen
nu weer naar een verplicht eigen
risico. Je kunt niet zeggen dat dit de
pakketkeuze is en na een paar
maanden dat pakket weer ter
discussie stellen. Alleen de consis–
tente lijn leidt tot een zekere
maatschappelijke consensus.

De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Ik wil de staatssecretaris
graag een vraag voorleggen ten
aanzien van de concrete voornemens
van het kabinet zoals deze zijn
neergelegd in de brief van 5 juni
waarover wij later nog uitvoeriger
komen te spreken. De reactie van
bijvoorbeeld de verzekeraars hierop
was: in de eerste plaats wisten wij
van niets en in de tweede plaats zijn
wij ertegen. Nu is die reactie, althans
wat de particuliere verzekeraars
betreft, altijd al zo geweest, maar
dat geldt niet voor de ziekenfondsen.
De staatssecretaris zegt dat er een
draagvlak moet worden gecreëerd.
Denkt hij dat dit een bijdrage
daaraan is geweest? Denkt hij dat
van de verzekeraars enige
medewerking valt te verwachten ten
aanzien van de twee concrete
voorstellen die het kabinet heeft
gedaan?

Staatssecretaris Simons : Ten
aanzien van de functionele omschrij–
vingen?

De heer Kohnstamm (D66):
Overheveling enerzijds en de
functionele omschrijvingen ander–
zijds, ook ten aanzien van de oude
AWBZ-voorzieningen.

Staatssecretaris Simons : Dit is ook
het thema van mevrouw Kamp. Ik zie
een bijdrage van maatschappelijke
partners in de gezondheidszorg als
volgt. Op hoofdlijnen geven wij de
koers aan, de structuurelementen die

ons voor ogen staan. Op basis
daarvan komen wij nu met deze
concrete veranderingsvoorstellen. De
heer Kohnstamm en mevrouw Kamp
vinden dat de structuurelementen
voorgelegd moeten worden, op basis
waarvan partijen gevraagd wordt
welke operationele voorstellen die
dan zouden moeten bevatten. Het is
iets anders dat over de voorstellen,
bijvoorbeeld ten aanzien van de
kraamzorg, intensief en zorgvuldig
beraad met verzekeraars zal plaats–
vinden. Dat vindt op mijn verzoek al
voor de zomer plaats, zowel met
VNZ als KLOZ, die tegenwoordig zo
gebroederlijk samen optrekken. Ik
probeer de heer Kohnstamm en
mevrouw Kamp duidelijk te maken
dat het kabinet toch niet aan partijen
het volgende kan voorleggen. Wij -
het kabinet - hebben het Dunning–
rapport. Wij menen dat dit moet
leiden tot de nieuwe soberheid. Op
welke punten kunnen wij wat
zuiniger aan doen, juist om belangen
op langere termijn te dienen? Wat
vindt u nu eigenlijk van die
kraamzorg, moet die geheel of niet
in haar geheel in het pakket worden
opgenomen?

Mijn opvatting is dat aan de
maatschappelijke partners een
helder voorstel moet worden
overlegd. Wij moeten bereid zijn,
gehoord de kritische kanttekeningen,
om dat eventueel bij te stellen. Ik wil
geen open dialoog aangaan in de zin
van: wij weten het ook nog niet zo
goed. Het kabinet en de staatssecre–
taris twijfelen nog over de vraag wat
redelijk en wat niet redelijk is.

Ik voorspel dan op dit concrete
punt dat er twintig verschillende
oordelen zijn over de vraag of het
wel of niet kan. Dat heet besturen.

De heer Kohnstamm (D66): Het
klopt dat u daarvoor bent ingehuurd.
Het is dan wel de vraag of er een
proefballon op moet worden gelaten.
Na fundamentele kritiek van de zijde
van de verzekeraars was er
aanleiding om daarover nog eens
nader in discussie te gaan, met name
op de punten waarvan de staatsse–
cretaris heeft gezegd dat een en
ander overwogen is, maar dat dit
toch maar door moet gaan. Ik noem
als voorbeeld de normuitkering, maar
er zijn nog meer problemen te
noemen. Niet op papier, maar wel in
de publiciteit zeggen de verzeke–
raars: het is een koekoeksei; zij
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leggen een heel mooi idee bij ons
neer en wij moeten het uitbroeden.

Het valt voor een deel niet te
ontkennen dat dit zo is. Het ligt dan
toch voor de hand om op het
moment dat op basis van een
heroverweging een tweetal concrete
voorstellen wordt gedaan, daarover
in eerste instantie te overleggen met
degenen die het voor een belangrijk
deel moeten uitvoeren?

Staatssecretaris Simons : Geen
misverstand hierover. Ik zal over die
voorstellen met de verzekeraars
spreken. Ik dacht even dat het
waarderingsverschil ging over de
vraag of er een voorstel moet
worden gedaan voordat erover
gesproken kan worden. Laten wij
daar niet over twisten. Ik vind dat dat
verstandig is.

De heer Kohnstamm noemt het
punt van de budgettering. In de
periode die ik kan overzien, is
daarover mijnerzijds intensief met
verzekeraars gesproken. Weet de
heer Kohnstamm dan waar dat over
gaat? Ik heb het dan niet over het
principe van de normuitkering en van
het budgetsysteem, maar over het
tempo waarin het kabinet gaat
budgetteren en het tempo waarin de
nacalculatie wordt verlaagd. Verze–
keraars zijn beducht voor het nemen
van risico's en het tegelijkertijd
weinig middelen hebben om de
zorgkosten te beïnvloeden. Dat
precies genuanceerde gesprek vindt
tussen ons plaats. Dat heeft tot nu
toe ook tot gemeenschappelijke
conclusies geleid. Maar dat ging dus
over het tempo van budgettering en
van nacalculatie.

De heer Kohnstamm (D66): In de
discussie treedt nu meer in abstracto
in ieder geval het volgende effect op.
De staatssecretaris doet voorstellen
die op onderdelen voortvloeien uit de
heroverweging en die vervolgens
mogelijk weer afgeblazen moeten
worden na een discussie daarover
met de mensen die de voorstellen
moeten uitvoeren. In dat cirkeltje
blijft hij ronddraaien en maakt hij
zich - met hem overigens een
meerderheid in de Kamer die tot nu
toe die plannen steunde - uitermate
kwetsbaar. Politiek begint het
tenminste de schijn te krijgen van
het een stripverhaal dat zijn weerga
in de Nederlandse politieke verhou–
dingen niet kent. In die zln is mijn

oproep aan de staatssecretaris:
probeer nu eerst op die hoofdpunten
- ook ter zake van de overlevingsmo–
gelijkheid van verzekeraars in het
nieuwe stelsel - meer duidelijkheid
te verschaffen, gegeven de
problemen die er zijn bij het normuit–
keringsstelsel. Want doe je dat niet,
dan zul je ze altijd tegen je treffen
omdat zij een te grote mate van
onzekerheid hebben. Dan treedt het
politieke verschijnsel op dat ik zojuist
verwoordde.

Staatssecretaris Simons : In
politieke zin is de hoofdvraag of het
kabinet verantwoording kan afleggen
voor zijn eigen heroverwegingen in
deze brief. Daarna komt het tot een
aantal opvattingen en daarbij
horende keuzes die in het verdere
traject de lijn van het kabinet repre–
senteren. Vervolgens gaat het om de
invulling, de detaillering, het tempo
en de condities waaronder de
maatregelen genomen kunnen
worden. Dit vraagt natuurlijk om heel
goed overleg. Maar het kabinet heeft
op dit concrete punt geen reden
gezien om af te zien van de lijn van
budgetteren van verzekeraars die al
een aantal jaren geleden is ingezet
met de Ziekenfondswet en de AWBZ.

Wat er gebeurt, is dat de straks
ex-verzekeringsmarkt in particuliere
zin onder hetzelfde regime gaat
functioneren, waarbij wij het regime
een slag risicovoller maken dan het
vandaag is. Het is geen open-eindefi–
nanciering die de kostenspiraal laat
bestaan zonder dat er afwegingen
plaats hoeven te vinden zijdens deze
categorie. Neen, er zal sprake zijn
van een langzame opbouw
gedurende een reeks van jaren, want
een feilloos budgetsysteem zal pas
gerealiseerd worden op het moment
dat de basisverzekering formeel al
geïntroduceerd is. Juist vanwege de
zorgvuldigheid en het niet onverant–
woord introduceren van risico–
elementen, zouden wij dan bezig zijn
met een budgetsysteem voor verze–
keraars. De basiskeuze voor een
budgetsysteem achten wij echter
onontkoombaar voor een zekere
marktwerking en tegelijkertijd
natuurlijk ook voor kostenbe–
heersing. Het dwingt de partijen
namelijk, binnen gegeven budgetten
respectievelijk nominale premie als
aanvulling, eigen keuzes en
afwegingen te maken. Op het struc–
turele punt heeft het kabinet dan ook

geen aarzeling. Het is voluit bereid,
de komende periode met verzeke–
raars na te gaan hoe het budget–
systeem verder verfijnd kan worden,
zodat niet het soort euvels optreedt
dat sommigen veronderstellen.

Ik begreep van de heer
Kohnstamm dat hij in mijn verant–
woordelijkheid als het ware een
A4'tje met een agenda gestuurd zou
hebben met de vraag wat er eigenlijk
van gevonden werd. Wat mij betreft,
werkt het zo dus niet.

Mevrouw Kamp (VVD): Voorzitter!
Uit de uiteenzetting van de staatsse–
cretaris van de afwegingen van het
kabinet concludeer ik dat er geen
ruimte is voor de opmerking van het
CDA dat het, als het geen "ja, tenzij"
is, het geen "ja, anders" wordt.

Staatssecretaris Simons : Mijnheer
de voorzitter! Ik heb uiteengezet dat
er na de heroverweging die ik inhou–
delijk geduid heb, nu sprake is van
twee hoofdlijnen. In de eerste plaats
is dat een brede en sobere basisver–
zekering met zeer veel mogelijk–
heden tot eigen keuzes voor burgers,
in de sfeer van eigen risico's of van
additionele verzekeringen. In de
tweede plaats gaat het om een
verlegging van bestuurlijke verant–
woordelijkheden - die uiterst gecom–
pliceerd zijn in onze centraal geregis–
seerde gezondheidseconomie - naar
een situatie waarin meer partijen
keuzes en eigen afwegingen gaan
maken. Tegen deze twee hoofdin–
zetten blijft het kabinet ja zeggen.
Ter uitwerking daarvan ziet het na
heroverweging een vijf– of zestal
structuurbepalende elementen die ik
uiteengezet heb. Daarbinnen zijn
soms andere invullingen mogelijk,
bijvoorbeeld voor het tempo van het
eigen risico, het niveau van de eigen
bijdrage. Daarover gaat het politieke
debat niet. De breedte van het
pakket, het verplichte eigen risico en
de overige punten die ik noemde
zoals het niet decentraliseren van
belangrijke verstrekkingen vormen
keuzen voor het kabinet die ik hier
met overtuiging verdedig.

Mevrouw Kamp (VVD): Dat heb ik
begrepen. De staatssecretaris beant–
woordt mijn vraag niet. De staatsse–
cretaris verdedigt hier met verve zijn:
ja, tenzij. De woordvoerder van het
CDA creëert echter ruimte voor: ja,
anders. Biedt de staatssecretaris die
ruimte ja of nee?
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Staatssecretaris Simons: Mevrouw
Kamp zal het met mij eens zijn dat
deze vraag alleen beantwoord kan
worden als degenen die pleiten voor
een andere invulling van de stelsel–
wijziging deze voorzien van concrete
voornemens. Het kabinet kan
natuurlijk reageren op een voorstel
tot pakketverkleining. Dergelijke
voorstellen liggen er echter niet. Er
ligt een voorstel van het kabinet dat,
zo blijkt uit het debat, op een zekere
mate van steun kan rekenen.

Mevrouw Kamp (VVD): Er zijn
rapporten zowel van de Partij van de
Arbeid als van het CDA met een iets
andere inhoud. Ik neem aan dat de
woordvoerders zich daarop
beroepen. Daarom vraag ik de
staatssecretaris tot hoever hij wil
gaan. Blijft het bij hetgeen hij hier
zegt? Neemt hij dat voor zijn verant–
woordelijkheid? Maakt hij de slag
naar "ja, anders" niet mee?

Staatssecretans Simons : Mevrouw
Kamp wil mij blijkbaar een uitspraak
ontlokken die zij van mij niet zal
horen. Ik geef aan waartoe het
kabinet in zijn brief gekomen is. Dat
is glashelder. Daar is geen woord
Frans bij.

Mevrouw Kamp (VVD): Daarom
vraag ik de staatssecretaris hoe hij
denkt over de beleidsmatige
opmerking van de woordvoerder van
het CDA dat "ja, tenzij" "ja, anders"
kan worden.

Staatssecretaris Simons : Mevrouw
Kamp spreekt over beleidsmatige
opmerkingen of politieke opmer–
kingen. Het debat behoort te gaan
over opvattingen. Als het de
opvatting van een kamermeerderheid
zou zijn dat op essentiële structuur–
keuzen van het kabinet tot andere
oordelen gekomen wordt, dan is een
heroverweging binnen het kabinet
aan de orde. Dat spreekt vanzelf. Je
verdedigt toch een brief na herover–
weging die op tafel ligt? Ik heb een
duidelijke nuancering gemaakt. Wij
praten nu wel op een hoog abstrac–
tieniveau. De uitwerking van het
tempo van eigen risico en de
uitkomst van de discussie over het
rapport-Dunning over de kraamzorg
zijn niet structuurbepalend. De vraag
is of wij bereid zijn, de Dunning-lijn

als uitgangspunt te nemen voor het
opschonen van het huidige pakket.
Dat is de hoofdvraag. Het kabmet
zegt daar volmondig en overtuigd ja
tegen. Dat is de beste manier om
een reële discussie in onze samen–
leving te krijgen over beperking van
voorzieningen.

Hoewel mevrouw Kamp daar in
haar bijdrage niet op is ingegaan, zal
niet alleen de burger en de
soberheid van het pakket centraal
moeten worden gesteld, maar ook
het gepaste gebruik van de middelen
van de beroepsbeoefenaren. Ik denk
aan het tot stand brengen de
komende jaren van andere tarief–
structuren die minder inkomensgere–
lateerd zijn. Het gaat dus om een
meervoudige aanpak om te komen
tot een sobere gezondheidszorg. Het
is de overtuiging van het kabinet dat
als je vandaag geen stappen zet op
weg naar die soberheid over de hele
linie, dus zowel voor de burger als
voor de beroepsbeoefenaren waarbij
een gepast gebruik wordt gemaakt
van de middelen zonder overdiag–
nostiek, wij op weg naar het jaar
2000 voor geweldige aanvullende
financiële vragen komen te staan
tengevolge van de vergrijzing, de
medische technologie, fundamentele
research, ontwikkeling in oncologie,
nieuwe doorbraken in de farmaco–
therapie etc. Als wij dat willen finan–
cieren als collectieve voorziening in
het jaar 2000 dan vraagt dat
vandaag daadkracht om langs de
lijnen van Dunning en anderen te
zien hoe je de alledaagse verstrek–
kingen tot een grotere soberheid
kunt brengen. Dat is de inzet bij het
politieke debat.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Het is dus de uitdruk–
kelijke bedoeling van het kabinet te
komen tot andere tariefstructuren
voor beroepsbeoefenaren?

Staatssecretaris Simons: Ja zeker.
Het staat ook in de brief.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): De staatssecretaris zei
in een tussenzinnetje: wat de
breedte van het pakket betreft
twisten wij niet over 92%, 93%, 94%
of 95%. Dat is uitdrukkelijke de
omvang van het pakket waarin het
kabinet denkt?

Staatssecretaris Simons: Het is

natuurlijk heel moeilijk om exacte
percentages te noemen. Ik wil dat
helemaal niet mystificeren. Het
uitgangspunt van het kabinet is een
breed pakket met aile essentiële
voorzieningen. Over het opschonen
daarvan zal gewoon iedere keer
moeten worden gedebatteerd. In de
Kamer zou bijvoorbeeld gezegd
kunnen worden dat het met
betrekking tot de kraamzorg en
wellicht ook met betrekking tot de
tandheelkunde niet allemaal hoeft.
Dat zullen wij dus per keer moeten
zien en dat leidt tot een, in mijn
ogen, verantwoorde beperking van
het basispakket, maar wel met
behoud van alle essentiële voorzie–
ningen.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Dat was mijn vraag
niet. De staatssecretaris zegt: met
behoud van alle essentiële voorzie–
ningen. Je kunt er natuurlijk politiek
over twisten wat essentieel is op het
punt van de kraamzorg. Ik heb
daarover kennelijk een andere
opvatting dan de staatssecretaris. Ik
vind dat het huishoudelijke werk
gedurende de eerste dagen heel
belangrijk is. Mijn vraag is: leeft die
gedachte over de breedte - 92% tot
en met 96% - niet alleen in het
hoofd van de staatssecretaris? Heeft
het kabinet die mening ook?

Staatssecretaris Simons : Het is een
brief van het kabinet. Ik verdedig die
hier graag namens het kabinet.

De heer Lansink (CDA): Voorzitter!
Ik heb die passage over 92% tot en
met 95% ook opgeschreven. Als je
bedenkt dat de staatssecretaris is
begonnen met 98% in de nul-versie
van de nota Werken aan zorgver–
nieuwing, dan is dat een opschuiving
in de richting van 90%. Dat moet ik
de staatssecretaris nageven. Ik wil
van de gelegenheid gebruik maken
om te zeggen dat het onmogelijk is
om nu een percentage vast te
stellen. Als het echter gaat om struc–
turele elementen en om de "ja, maar
anders"-benadering, die nu al door
enkele collega's is opgepakt, dan
gaat het om twee zaken. In de eerste
plaats gaat het om de eigen risico's,
met de vraag of die verplicht moeten
worden en hoe je dat dan zou
moeten doen. In de tweede plaats
gaat het om de kwestie van de
aanvullende verzekering of de basis–
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verzekering. De staatssecretaris
heeft al gezegd dat hij knipvarianten
acceptabel vindt. Kijk naar de
tandheelkunde. Dat is ook een
opschuiving ten opzichte van wat
eerder is gebeurd. Ik doe er nu geen
uitspraak over, maar het kabinet en
de Kamer zullen er in het debat van
september wel helderheid over
moeten geven.

Staatssecretaris Simons : Ik ben het
zeer eens met de heer Lansink dat
daarover helderheid moet komen.
Naar mijn oordeel zal dat voor de
voortgang noodzakelijk zijn. Het
voorbereiden van ingrijpende
wetsvoorstellen vraagt immers een
grote mate van zekerheid vooraf over
de vraag of dat ook gedragen kan
worden. De heer Lansink heeft
gesproken over het splitsen van
voorzieningen, waarbij sommige
onderdelen wel en andere onder–
delen niet in de basisverzekering
zouden komen. Het kwam op het
volgende neer: een stuk tandheel–
kunde wel en de meer esthetische
tandheelkunde niet. Dan maak ik een
grof onderscheid. Ik zeg het maar
zekerheidshalve: van mij heeft de
heer Lansink nooit gehoord dat ik
tegen die benadering ben. Ik ben
ervan overtuigd dat het een noodza–
kelijke benadering is.

Oe heer Lansink (CDA): Dat is mijn
punt ook niet. Ik was er vroeger
eigenlijk tegen. Ik wil er nu geen
uitspraak over doen, maar dat moet
wel een keer gebeuren. Het gaat mij
erom dat het opvallend is dat men
sommige knipvarianten acceptabel
vindt - kijk naar het Geneesmidde–
lenvergoedingssysteem en naar de
beschouwingen over tandheelkunde
- waarbij het knippen in leeftijd een
andere zaak is dan het knippen in
verstrekkingen. Als je aan knipvari–
anten gaat denken, dan krijg je
onmiddellijk het punt van de substi–
tutie naar duurdere vormen van zorg
en meer van die dingen. De vraag
blijft dus boven de markt of het
mogelijk is om bepaalde typen
verstrekkingen in een aanvulling te
brengen. Het kabinet schrijft nu toch
niet voor niets in de nota dat men
opnieuw naar de Europese regel–
geving wil kijken. Die discussie
hebben wij gedeeltelijk gehad, ook
via de Raad van State, en die komt
terug.

Staatssecretaris Simons : Bedoelt
de heer Lansink dat de aanvullende
verzekering van bestaande Zieken–
fondswet– of AWBZ-verstrekkingen
zonder enige overheidsinmenging
aan de particuliere markt moet
worden overgelaten?

De heer Lansink (CDA): Dat is een
vertekend beeld. Wij zullen een
behoorlijke schriftelijke voorbe–
reiding hebben ten behoeve van het
debat in september. Dan kunnen wij
die dingen beter onderbouwen. Ik
kan vandaag de dag echter geen
definitief oordeel geven over die
structuurelementen, omdat die
inderdaad nog niet passen in de "ja,
maar anders"-benadering. Dat kan
ook, ik vind het best, maar zullen wij
dat in september uitspreken.

Staatssecretaris Simons : De brief
van 5 juni ligt er al een drietal
weken. Ik betreur het dat wij
vandaag niet in staat zijn om een
aanvankelijk oordeel te geven over
de hoofdkeuzen van het kabinet.

Ik heb al aangegeven dat de heer
Van Otterloo een aantal suggesties
heeft gedaan. Daarover komen wij in
september te spreken. De heer Van
der Vlies had de indruk dat er
negatieve voorwaarden aan worden
verbonden. Die indruk is onjuist. Wij
menen, dat die voorwaarden,
waaronder maatregelen kunnen
worden geïmplementeerd, zeer
essentieel zijn en positief geduid
moeten worden. De heer Lansink
heeft erop gewezen, dat tijdens een
mondeling overleg enige tijd geleden
met verzekeraars gepreludeerd werd
met de opmerking, dat wat zou
worden gedaan aan het eigen risico.
Ondanks al onze inspanningen moet
worden geconstateerd, dat daarin
nog weinig beweging zit, zowel in de
particuliere sector als in de zieken–
fondssector. Wij zullen ons nog deze
zomer in kleine kring met verzeke–
raars intensief beraden over de
vraag, hoe wij die mogelijkheid van
het vrijwillig eigen risico kunnen
versnellen. Dat is een belang,
waaraan wij zeer hechten.

Mijnheer de voorzitter! De heer
Van der Vlies heeft nog een vraag
gesteld over het verplicht aanbieden
van het eigen risico. Wij hebben in
de brief aangegeven, dat wij zullen
bevorderen, dat wetgeving in
voorbereiding wordt genomen. Als
verzekeraars in het juni– of

juli-overleg zouden melden, dat zij er
hard mee aan de slag gaan, dan
moet je je vijf keer bedenken,
voordat je dat wettelijk gaat
verplichten. Als de markt het zelf
doet, is het minder gecompliceerd.

De heer Van der Vlies heeft nog
een vraag gesteld over de combi–
natie huisarts-specialist. In het
kabinet is dit intensief besproken.
Wij hebben eens goed geluisterd
naar de huisartsen. Zij hechten
belang aan het qua verzekeringssys–
tematiek zo direct mogelijk bij elkaar
blijven. Gezien de complexiteit van
deze overheveling - ziekenhuiszorg
en specialisten - is het verant–
woorder deze via een gerichte
werkgroep voor te bereiden. Dat is
de enige achtergrond ervan.

De heer Kohnstamm heeft nog een
opmerking gemaakt over de maatre–
gelen per 1 januari. In de verpleging,
de verzorgende sector en de geeste–
lijke gezondheidszorg is men
materieel al lange tijd bezig met de
voorbereiding. Uitgangspunt van het
kabinet bij de uiteindelijke beoor–
deling, of aan de slag kan worden
gegaan, is dat partijen aangeven, dat
zij er fysiek en feitelijk op zijn
voorbereid. Ik zou nu de stelling aan
durven - zonder dat ik invloed heb
op het tempo van de kamerbehan–
deling van dat wetsvoorstel; de
algemene maatregel van bestuur is
al uitvoerig bezien - dat wij behoor–
lijke voortgang kunnen boeken.

Mevrouw Kamp heeft nog een
opmerking over de vermogenstoets
gemaakt.

De heer Kohnstamm (D66): Ik heb
in eerste termijn de staatssecretaris
geciteerd: "Naar het oordeel van het
kabinet is het onwenselijk als voor de
burger essentiële beslissingen te laat
worden genomen." Het is een citaat
van 13 februari 1992. Het betekende
toen, dat de wetsvoorstel de Kamer
in de loop van het volgend voorjaar
zou bereiken. Ik stel vast, dat de
Kamer ten behoeve van een fatsoen–
lijke parlementaire behandeling voor
het zomerreces moet hebben geoor–
deeld, wil het nog op tijd naar de
Eerste Kamer kunnen en willen de
mensen zich erop kunnen voorbe–
reiden. Het is vanuit die uitgangspo–
sitie volstrekt illusoir te denken, dat
beide zaken nog voor 1 januari
ingevoerd kunnen worden.

Staatssecretaris Simons: Er vindt bij

Tweede Kamer
Stelselwijziging
ziektekostenverzekering

25 juni 1992
TK94 94-5925



Simons

dlt wetsvoorstel een normale parle–
mentaire behandeling plaats. Als het
wetsvoorstel het Staatsblad niet op
1 januari haalt, maar op 1 maart, dan
is het zaak, dat naar het karakter van
het wetsvoorstel wordt gekeken. Op
termijn stelt het verzekeraars in staat
om meer zorg op maat te bieden.
Het komt hier niet op de datum van
1 januari aan. Het zou mooi zijn, als
het zou kunnen. Als het gaat om de
burgers die zich moeten kunnen
voorbereiden, gaat het natuurlijk in
hoge mate over de overheveling.
Daarvan heb ik gezegd, naar
aanleiding van de ervaringen met de
geneesmiddelen, dat een korte
voorbereidingstijd moet worden
vermeden. Ik meen ook, dat ter zake
van de overheveling van de
kraamzorg nu al politiek en
maatschappelijk aan voorbereiding
moet worden begonnen. Wij zijn het
daarover eens.

De heer Kohnstamm (D66): Dat
betekent zeer concreet, los van de
inhoudelijke discussie, dat overhe–
veling van de kraamzorg naar de
AWBZ per 1 januari 1993 technisch
niet tot de mogelijkheden behoort en
verder niet gewenst is, omdat het te
snel gaat, gegeven het feit, dat wij
het wetsvoorstel nog niet eens
hebben.

Staatssecretaris Simons : Ik acht
het gelet op de voorbereidingen die
nu plaatsvinden, onwaarschijnlijk dat
wij dat zouden halen. Als er politieke
consensus over Is, zouden wij het
qua parlementaire behandeling
waarschijnlijk wel kunnen halen,
maar dat is dan toch nog iets heel
anders dan het introduceren van die
maatregel, simpelweg omdat het
veld toch wel enige tijd voor voorbe–
reiding nodig heeft. Het kabinet
maakt er dan ook geen prestige–
kwestie van, het moet verantwoord
kunnen.

Mevrouw Kamp heeft verder nog
over de vermogenstoets gesproken.
Voor alle duidelijkheid, in de Tussen–
balans heeft het kabinet voorgesteld.
een vermogenstoets te introduceren
bij opneming in AWBZ-voorzie–
ningen, met name verpleeghuizen.
Daar is na de debatten in de Kamer
hernieuwd beraad over geweest in
het kabinet. Er waren zorgen, aarze–
lingen - kan het principieel? Enz. -
en uiteindelijk zegt het kabinet dat
het goed zou zijn, een wetsvoorstel

ter zake in behandeling te nemen,
dat natuurlijk de normale procedures
en politieke debatten zal ondergaan.
Ik zou er dan ook nu niet inhoudelijk
op willen ingaan.

Mevrouw Kamp (VVD): Maar het
kabinet is niet zijn belofte
nagekomen dat de Kamer een nota
zou ontvangen over de principiële
vraag of er in een volksverzekering
een vermogensafhankelijke bijdrage
gevraagd zou kunnen worden.
Daarover moet nog een debat
gevoerd worden. Het kabinet heeft
nu budgettaire motieven, het heeft
het geld gewoon nodig en het geeft
geen politieke afweging op basis...

Staatssecretaris Simons: Mevrouw
Kamp, ik heb er geen enkel bezwaar
tegen om de principiële afweging die
in het kabinet heeft plaatsgevonden,
de argumenten pro en contra, in een
discussienota of opvattingennotitie
aan de Kamer toe te zenden. Dat is
geen enkel probleem.

Voorzitter! Het premie-onderzoek
is het tweede hoofdbestanddeel van
dit debat. Ik heb al eerder aange–
geven dat ik mij vanzelfsprekend
gehouden voel om volledige verant–
woording af te leggen voor het
verloop van de gebeurtenissen: de
interpretaties, de inschattingen en
wat dies meer zij. Sommige leden
van de Kamer hebben nadrukkelijk
gevraagd waarom ik aan de bel heb
getrokken. Ik had natuurlijk ook
kunnen zeggen: "De verzekeraars
verlagen hun premie niet, terwijl wij
toch van een forse schadelastver–
mindering als gevolg van de overhe–
veling mogen uitgaan. Ach, het zij
zo." Voor het goede begrip wil ik
toelichten waarom ik het heb
gedaan, even los van de uitkomsten
van het onderzoek en de indrukken
die wij in januari hadden. Ik wijs de
Kamer erop dat ik rechtens aan de
bel heb getrokken, omdat in de
AWBZ nadrukkelijk is bepaald dat na
een overheveling de ziektekosten–
premie voor alle verzekerden
verlaagd dient te worden, in gelijk
mate en naar rato van het vervallen
gedeelte, de verstrekking die uit de
particuliere markt is verdwenen. De
tarieven van afgesloten en nieuw af
te sluiten ziektekostenverzekerings–
overeenkomsten moeten dienover–
eenkomstig aangepast worden. Ik
heb dus de plicht om namens dit
huis na te gaan of hetgeen wij hier

met elkaar hebben afgesproken, ook
op een redelijke wijze wordt
nagekomen. Ik heb in het debat met
de Kamer na het overleg met het
KLOZ gemeld dat ik in die fase,
kijkend naar de gehele problematiek,
meende dat een verlaging van
minimaal 15% tot de mogelijkheden
zou behoren. Het is dus geen
verkeerde bemoeizucht van mij
geweest, want een meerderheid van
de Kamer heeft het wetsvoorstel
aanvaard.

Het verloop van het debat tot nu
toe heeft duidelijk gemaakt dat het
nu tijd is precies terug te kijken naar
de cijfers over de ruimte voor
premieverlaging, waarover in het
begin van dit jaar nogal veel is
gesproken. Ik ga daarvoor terug naar
de uitgangspunten van het overleg
met het KLOZ-bestuur op 16 januari
van dit jaar over de ruimte voor
premieverlaging voor de particuliere
ziektekostenverzekering. Voor de
goede orde, ik mag mij natuurlijk
helemaal niet bemoeien met de
vaststelling van die mogelijke
verlaging - en dat geldt trouwens
ook voor het KLOZ - maar ik mag mij
wel afvragen of er aanleiding tot
premieverlaging is. Ter voorbereiding
van het overleg was een geanno–
teerde agenda door WVC opgesteld.
Die bevatte een inventarisatie van
alle factoren die relevant zouden
kunnen zijn in verband met het
onderwerp dat toen aan de orde
was. Uitgangspunt van mijn kant was
het in kaart brengen van de volledige
ontwikkeling vanaf het begin van de
stelselwijziging ziektekostenverze–
kering, daarnaast de ingrijpende
wijziging van de WTZ in 1989 en
daartoe dus een inventarisatie over
die hele periode. Zes factoren
werden in die agenda geïnventari–
seerd: de kostenontwikkeling, de
gevolgen van de uitbreiding van de
AWBZ, de gevolgen van de
uitbreiding van de omslagregeling
WTZ, de rendementsontwikkeling, de
feitelijke premie-ontwikkeling en de
vrijval van reserves.

Mijnheer de voorzitter! Ik denk te
kunnen vaststellen, dat bij de inven–
tarisatie vooral een verschil van
inzicht bleek over de kostenontwik–
keling, met name over de ramingen
voor de jaren 1991 en 1992. Over de
gevolgen van de uitbreiding van de
AWBZ in 1989 en 1992 op de
schadelast van particuliere verzeke–
raars bestond weinig tot geen
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verschil van inzicht. Met betrekking
tot de effecten van de uitbreiding
van de omslagregeling WTZ in 1989
en latere jaren op de schadelast voor
particuliere verzekeraars noemde het
KLOZ het cijfer van min 11,5%. Het
departement beschikte niet over
gegevens om dit cijfer te kunnen
beoordelen. De particuliere markt is
ook niet verplicht om het publieke
domein die informatie ter
beschikking te stellen. Op grond van
de ontwikkeling van de WTZ-omslag–
regeling werd het realistisch geacht
om onzerzijds uit te gaan van de
reductie van de schadelast bij
maatschappijpolissen van om en
nabij 30%.

De feitelijke rendementspositie
van verzekeraars werd in de
beschouwing betrokken, omdat
expliciet ook rekening te houden met
de kansen op rendementsherstel.

De feitelijke premie-ontwikkeling
werd genoemd, omdat eventuele
ruimte voor premieverlaging niet
uitsluitend wordt bepaald door
ontwikkelingen aan de schadekant,
maar evenzeer door ontwikkelingen
aan de inkomstenkant. Bij de inven–
tarisatie werd zonder discussie een
door het KLOZ verstrekt cijfer van
plus 3% voor premiestijging in de
periode 1989-1991 opgenomen.

Tot slot werd de mogelijkheid van
het aanwenden van tengevolge van
de ontwikkelingen met betrekking tot
de WTZ vrijgevallen reserves voor
premieverlaging in onze agenda
opgenomen. Het departement zette
daarvoor op basis van uitsluitend
indicatieve informatie van de Verze–
keringskamer een gefaseerde
omzetting van vrijgevallen reserves
en premieverlaging in ter grootte van
4% gedurende vier of vijf jaren. Over
die inzet bestond toen geen overeen–
stemming tussen departement en
KLOZ. Optelling van de uitgangs–
punten van beide partijen inzake die
factoren leidde tot de constatering,
dat er sprake was van verschillen van
inzicht, die zich niet praktisch tot een
gemeenschappelijke lijn konden
ontwikkelen. Ik achtte het om
redenen van met name publieke
verantwoording van belang een
nader onderzoek met het KLOZ af te
spreken. Ik was het KLOZ ook erken–
telijk voor die bereidheid. Ik meende,
dat zowel de publieke verant–
woording van een belangrijk
maatschappelijke sector bij de
overheid aan de orde was maar ook

- in het verlengde daarvan - een
duidelijke verantwoording van verze–
keraars naar hun verzekerden. Ik kom
daar nog over te spreken.

Inzicht, doorzicht en verant–
woording zijn cruciaal. Ik geloof ook,
dat in de verdere ontwikkeling de
komende jaren de toezichtsfuncties
bij het vernieuwde stelsel, ook aan
de hand van de nota Informatie–
beleid, aan de orde zal komen. Parti–
culiere stelsels en wettelijke stelsels
lopen als het ware steeds meer
dooreen. Om die reden is die verant–
woording van belang. In algemene
zin liggen nu alle inzichten nu op
tafel, dat wil zeggen van de Verzeke–
ringskamer over de vergrijzingsre–
serves en van de Rekenkamer het
rapport "Premie-onderzoek kosten–
ontwikkeling". Die hebben een
belangrijke bijdrage geleverd aan het
inzicht van velen over wat er in die
sector speelt. Sommige woord–
voerders merkten zelfs op, dat op
onderdelen inderdaad nader inzicht
is geboden.

Uit resultaten van de onderzoeken
van Berenschot en Moret, van de
Rekenkamer en van de Verzekerings–
kamer kom ik tot de conclusie, dat
op drie van de zes door mij
genoemde punten mijn uitgangs–
punten zo objectief en realistisch
mogelijk worden bevestigd. Dat zijn
de gevolgen van de uitbreiding van
de AWBZ. Daar komen onderzoekers
na verificatie tot exact dezelfde
opgaven als wij in januari
hanteerden: de rendementspositie en
de vrijval van reserves, bedragen die
hier genoemd zijn. De overheveling
van verstrekkingen naar de AWBZ in
1989 en 1992 is blijkens de onder–
zoeken goed voor in het totaal circa
20% reductie van de schadelast van
particuliere verzekeraars. Dat was in
januari ook onze veronderstelling. De
uitgangspositie 1988 op het punt
van de rendementen van verzeke–
raars was negatief. In de periode
1989-1990 maakte men een
redelijke ontwikkeling door. In
algemene zin is de rendementspo–
sitie van deze branche tamelijk
marginaal. Onderzoeken bevestigen
dat je daarmee rekening hebt te
houden.

De vrijval van reserves was in onze
agenda-opstelling van januari ingezet
op een geschatte 20% van het
premievolume van particuliere verze–
keraars. Het onderzoek van de Verze–
keringskamer wijst uit dat de werke–

lijkheid daar niet ver vanaf ligt. Op
bladzijde 19 van het rapport van de
Verzekeringskamer wordt de
conclusie getrokken dat de vrijval
van de vergrijzingsvoorziening tot en
met 1991 per saldo zo'n 15%
bedraagt van de geboekte bruto
premies. Daar wordt op pagina 20
de conclusie aan toegevoegd, dat
daarnaast sprake is van wat de
Verzekeringskamer noemt als bijko–
mende WTZ-effecten. Die bedragen
blijkens het rapport voor 1989 3,5%
en voor 1990 1,5%. Oneerbiedig bij
elkaar opgesteld is dat 5%. Uit het
rapport van de Verzekeringskamer
mag derhalve een totale vrijval van
om en nabij de 20% worden gecon–
cludeerd. Ik ben mij ervan bewust
dat ik op deze wijze grof door de
uiterst zorgvuldige presentatie van
de Verzekeringskamer heen loop.
Maar het gaat mij er in dit debat
natuurlijk om, de essentie van de
conclusie naar voren te halen. Ik ben
mij er tegelijkertijd van bewust dat
het vaststellen van de omvang van
een vrijval van reserves iets anders is
dan het vaststellen van de
bestemming van die reserves. Zoals
ik in mijn brief ook heb aangegeven,
gelden daarbij vele genuanceerde
overwegingen die in het rapport van
de Verzekeringskamer staan
aangeduid. Voor de discussie gaat
het er op dit moment naar mijn
mening slechts om, vast te stellen
dat het op zichzelf geen wilde veron–
derstelling is geweest, toen in januari
werd uitgegaan van een vrijval van
20%, die dan ook in de beschouwing
zal moeten worden betrokken als
wordt gesproken over potentiële
ruimte voor premieverlaging.

Op de drie overige punten die ik
heb genoemd, is sprake van afwij–
kingen ten opzichte van de veronder–
stellingen van januari. Dat is in feite
interessanter. Dat geldt in de eerste
plaats voor de kostenontwikkeling. Ik
behandel dat dan ook als eerste. De
kostenontwikkeling komt blijkens het
rapport van de Algemene Reken–
kamer hoger uit dan zowel WVC als
het KLOZ destijds raamden. Vooral
ten opzichte van de WVC-raming is
er sprake van een flink verschil.
Vanzelfsprekend beperkt dat naar
het oordeel van de onderzoekers de
ruimte voor verzekeraars, zie de
bandbreedte tussen 0% en 6%. Daar
is dan ook niet omheen te draaien.
Dat is een feit.

Wel wil ik erop wijzen dat in de

Tweede Kamer
Stelselwijziging
ziektekostenverzekering

25 juni 1992
TK94 94-5927



Simons

hele tegenvallende kostenontwik–
keling 1991 en 1992 de proble–
matiek van de nabetalingen in
verband met de ziekenhuisbudget–
tering waarschijnlijk een zeer essen–
tiële rol speelt, evenals de post
"specialistische hulp". Op de gevolg–
trekkingen die aan de ontwikkelingen
op die terreinen moeten worden
verbonden, wil ik dadelijk rond het
hoofdstuk kostenontwikkeling
expliciet terugkomen. Want daar zit
een zorgelijke kant aan. Dat zijn
kostenontwikkelingen geweest in de
jaren 1987, 1988 en 1989, die nu
versneld, waarschijnlijk naast andere
overwegingen vooral door het
element van de introductie van
verzekeraarsbudgettering, naar voren
komen. Het gaat daarbij om allang
gerealiseerde kosten, eenmalige
kosten, die wel voor een forse finan–
ciële problematiek zorgen.

Mevrouw Kamp (VVD): Wil de
staatssecretaris even aangeven of
het daarbij om kosten gaat of om
financiering? De staatssecretaris
heeft in het verleden bij herhaling
opgemerkt dat wij altijd onderscheid
moeten maken tussen de kosten en
de financiering, juist ook omdat daar
grote verschillen in kunnen zitten.

Staatssecretaris Simons : Het gaat
om uitgaven die al gedaan zijn; de
mensen zijn al behandeld, de dokters
zijn al betaald, maar wij moeten het
nog wel financieren. Er zit dus een
forse nabetaling in. Maar het zijn
geen uitgavenoverschrijdingen die in
de actuele periode tot stand zijn
gekomen, maar in een periode
eerder.

In het rapport van de Rekenkamer
staat een naar mijn oordeel zeer
heldere beschrijving van het proces
van de totstandkoming van kostenra–
mingen, zowel bij de overheid als bij
de particuliere sector. Die
beschrijving toont aan hoezeer
verschillen in de beschikbaarheid van
informatie op bepaalde tijdstippen
en het feit dat de overheid in ons
bestel per definitie later beschikt
over relevant cijfermateriaal
bepalend kunnen zijn voor het
ontstaan van waarderingsverschillen
rond de kostenontwikkeling.

Het rapport van de Rekenkamer
laat ook zien dat er iets aan de hand
is met de cijfers betreffende de
WTZ. WVC raamde in januari een
reductie van 30% in de schadelast

van particuliere verzekeraars voor
risicodragende polissen. Het KLOZ
presenteerde een percentage van 11
a 12. Het rapport laat duidelijk zien
dat beide cijfers iets geheel verschil–
lends weergeven. Het WVC-cijfer is
zuiver een schatting van de reductie
van de schadelast. Het KLOZ-cijfer
houdt ook rekening met het bijbeho–
rende premie-effect. In de
WVC-opstelling van januari voor de
geannoteerde agenda werd dat
premie-effect geacht te zijn verwerkt
in de premie-ontwikkeling in verband
met schadelastvermindering. De
Rekenkamer geeft onderaan
bladzijde 57 van haar rapport aan
dat dit premie-effect verantwoor–
delijk is voor circa 13% van het
verschil tussen het WVC-cijfer en het
KLOZ-cijfer. Dat is dus heel cruciaal.
Wij waren niet door onwil of omdat
de partijen elkaar niet serieus
namen, maar domweg door gebrek
aan informatie toentertijd niet in
staat om de cijfers op een verge–
hjkbare basis vast te stellen. Omdat
niemand de exacte verhoudingen
kende, hadden wij een onderzoek
nodig dat maanden in beslag nam.
Als de cijfers toen wel op verge–
lijkbare basis hadden kunnen worden
vastgesteld, zou de reductie op een
heel fors percentage zijn uitge–
komen.

De Rekenkamer komt zelf op de
volgende cijfers uit: 10% voor 1989,
0,2%voor 1990, 1,5%voor 1991 en
ongeveer 0,1% voor 1992. Als ik dit
oneerbiedig optel, kom ik voor de
hele periode 1989-1992 uit op iets
minder dan 13% schadelastvermin–
dering. Daarbij komt nog een door
de Rekenkamer niet in het
percentage uitgedrukt voordeel voor
verzekeraars van 100 mln. uit hoofde
van de administratiekostenver–
goeding.

Mijn conclusie is dat die uitkomst
toch enigszins het midden houdt
tussen de ruwe en niet onderbouwde
WVC-raming van januari en de wel
onderbouwde, maar niet volledige
KLOZ-raming. Op het punt van de
WTZ biedt het onderzoek nu een
maximaal inzicht in een wereld die
wij maar nauwelijks kenden. Het zet
alles keurig op zijn plaats en toont
aan dat er in feite geen sprake is van
zeer majeure afwijkingen ten
opzichte van de veronderstellingen
van januari, maar dat de interpretatie
van de gegevens door een aan beide
kanten bestaand gebrek aan kennis

niet goed kon worden gemaakt.
Het derde punt betreft de echte

verrassing van het onderzoek,
namelijk de cijfers van de premie–
ontwikkeling. Die vraag is mij door
de particuliere sector bij het begin
van het onderzoek ook gesteld:
kostenontwikkeling is èén, maar wat
is er aan de premiekant gebeurd?
Misschien is het overbodig, maar
voor het goede begrip zeg ik nog
eens dat de overheid rechtens geen
inzicht heeft in de premie-ontwik–
keling in de particuliere markt. Ik heb
al gezegd dat WVC op grond van een
door het KLOZ geleverd cijfer was
uitgegaan van plus 3% over de
periode 1989-1991. Ik reik de
kamervoorzitter het dossier over de
premie-ontwikkeling, dat ik van het
KLOZ heb gekregen en waardoor bij
mij ook dat misverstand kon
ontstaan, graag aan. Het kan
mogelijk als noot worden toege–
voegd aan de Handelingen.

De voorzitter : Ik neem aan dat
tegen het opnemen van een noot in
de Handelingen geen bezwaren
bestaan.

(De noot is opgenomen aan het eind
van deze weekeditie.)1

Staatssecretaris Simons: Voorzitter!
Op grond van de door het KLOZ
geleverde cijfers was uitgegaan van
plus 3% premie over de periode
1989-1991. Uit het stuk blijkt dat
WVC ervan uit mocht of kon gaan -
ik wil dat heel voorzichtig formuleren
- dat het genoemde cijfer de ontwik–
keling van de premie-ontvangsten
representeerde, dus kijkend naar het
staatje. In het KLOZ-materiaal vormt
een en ander immers onderdeel van
een berekening, die resulteert in een
rendementscijfer. Achteraf blijkt nu
dat het genoemde cijfer, dus plus 3%
in die periode, iets heel anders
representeerde, namelijk een
zogenaamd prijslijstgegeven. Dat
zegt wel iets over het tarief van de
ziektekostenpolissen, maar niets over
de vraag, wat verzekerden in werke–
lijkheid betalen. Daarin zijn ook
opgenomen polismutaties, eigen
risico's, omzetting van maatschappij–
polissen in WTZ-polissen enzovoorts.
De Rekenkamer zet de verschillen
tussen de twee gegevens uitvoerig
op een rij op de pagina's 65 en 66
van haar rapport, en geeft daarbij
aan dat als in januari het juiste
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gegeven was gehanteerd, de werke–
lijke ontwikkeling van de premie–
ontvangsten in de geannoteerde
agenda niet plus 3%, maar min 10%
zou zijn geweest. Dat is de belang–
rijkste veroorzaker van het verschil.
Voor alle duidelijkheid: ik maak
niemand, zeker het KLOZ niet, op dat
punt een verwijt. Ik ben ervan
overtuigd dat het in november 1991
verstrekte premiegegeven volkomen
te goeder trouw is opgesteld. Het
KLOZ had wellicht op 16 januari
kunnen opmerken dat in het kader
van de geannoteerde agenda op het
punt van de premie-ontwikkeling een
niet relevant gegeven door mij werd
gehanteerd. Ik constateer dat tussen
de plus 3% en min 10% een verschil
van 13% ligt, ofte wel een beteke–
nisvol deel van het conflict (het
waarderingsverschil in januari). De
voorstelling van zaken in januari
1992, in relatie tot de uitkomsten
van het onderzoek nu, leidt tot de
conclusie dat op een drietal punten
de WVC-veronderstellingen klopten,
ik me op een drietal punten nader
verklaard heb, en dat we op het
belangrijkste punt in alle redelijkheid
en billijkheid - wellicht hadden we
rond de WTZ-schadelastvermin–
dering een voorzichtiger toonzetting
kunnen kiezen - hebben gehandeld.

Dan resteert de politiek van
gewicht zijnde vraag, of de verze–
kerde in de afgelopen jaren iets
heeft gemerkt dat hij kennelijk 10%
minder premie is gaan betalen. Een
groot dee! van de vermindering van
de gemiddelde premiebetaling -
ongeveer de helft - is veroorzaakt
door het feit dat de bejaarde parti–
culier verzekerde in 1989, en daarna,
is overgegaan van een maatschappij–
polis naar de standaardpakketpolis
van de WTZ. Voor overgang van de
WTZ betaalde deze verzekerde een
relatief hoge maatschappijpolis–
premie. Die zijn weggevallen,
waardoor de gemiddelde maatschap–
pijpolispremie kon dalen. Verzeke–
raars missen daardoor inkomsten die
ze vroeger wel hadden, maar ze
missen ook schade, want dat effect
zit, met excuses dat het wellicht wat
gecompliceerd is, in de WTZ-sfeer.
Het voordeel van de hele operatie in
de jaren 1988, 1989, en 1991 lijkt,
voor zover we dat nu kunnen beoor–
delen, terecht te zijn gekomen bij de
bejaarde standaardpakketpolis–
houders, die door verlaging van de
WTZ-maximumpremies in het

algemeen lagere premies zijn gaan
betalen. De overige verzekerden
lijken, in het algemeen, geen premie–
voordelen in die periode te hebben
gehad. Dat scheelt zeer veel per
maatschappij, maar ik wil de
algemene indruk maar even
aangeven. De rest van de verlaging
van de premie-ontvangsten is
veroorzaakt door een toename van
de eigen risico's, pakketmutaties en
door andere factoren. De onder–
zoeken geven daarover geen
uitsluitsel. In hoeverre daarbij ook
een toename van premiekortingen in
verband met collectieve contracten
of nieuwe jonge en gezonde
toetreders op de markt een rol
speelt, kan ik derhalve niet zeggen.
Op speciaal verzoek van de Kamer
zijn wij de collectieve contracten nog
eens nagegaan. Dat is een eerste
studie, vooral kwalitatief van aard. Ik
meen op grond van die studie te
mogen vaststellen, dat bepaalde
veronderstellingen die door derden
zijn geuit rond de collectieve
contracten niet erg voor de hand
liggen. Mede verwijzend naar de
brief van het kabinet en de gemeen–
schappelijke conclusies waarmee ik
met het KLOZ ben gekomen, meen ik
stellig dat verdere inzichten in de
mogelijke risico's van coilectieve
contracten nodig zijn.

De heer Kohnstamm (066): De
redenering van de staatssecretaris
tot nu toe is, dat het nodig was om
op die 30% in te zetten, dat hij dit
percentage heeft ingezet op basis
van een aantal gegevens waarvan hij
achteraf vaststelt dat hij gedwaald
heeft zonder dat hem dat zo vreselijk
hard aan te rekenen valt. Echter,
ervan uitgaande dat er nogal wat mis
is gegaan in de publieke beeld–
vorming, in de relatie tussen de
verzekeraars en de overheid en in de
relatie met de burgers vraag ik mij af
of het niet wenselijker was geweest
meer bescheiden te zijn bij de eerste
aanzet. Mijn tweede vraag is hoe
dergelijke grote misverstanden die
politiek en maatschappelijk grote
commotie teweegbrengen, in de
toekomst voorkomen kunnen
worden.

Staatssecretaris Simons: Ik heb al
gewezen op het maatschappelijk
belang van een goede gekwalifi–
ceerde informatievoorziening. Daarin
moet veel meer geïnvesteerd

worden. De conclusie is dat op
essentiële momenten binnen de
verantwoordelijkheden van een ieder
- ik wees al op de beperkingen qua
inzicht die wij ook rechtens hebben
richting de particuliere sector -
intensief bestuurlijk overleg nodig is,
zeker bij beslissingen over overheve–
lingen. Op die manier kunnen wij een
indruk krijgen van de consequenties
voor bijvoorbeeld de particuliere
sector. Zo zijn er wellicht meer
punten die moeten waarborgen dat
dergelijke waarderingsverschillen
niet meer of niet in die mate kunnen
ontstaan. In het onderhavige geval is
de aanleiding misschien wat
ongelukkig geweest. In de geanno–
teerde agenda heb ik vrijmoedig
aangegeven dat wanneer alles bij
elkaar wordt opgeteld, uitgekomen
zou kunnen worden op 20% a 25%,
overigens inclusief de vergrijzingsre–
serve die 15% is. Na het overleg heb
ik toen 's avonds in de richting van
de Kamer gezegd dat er naar mijn
inzicht sprake was van een
percentage van minimaal 15. Daarbij
ging het er niet om dat ik vond dat
particuliere verzekeraars dat per se
moesten doen. Er zijn namelijk
andere aanwendingsmogelijkheden.
Sommlge verzekeraars kiezen voor
een verbetering van hun rende–
mentspositie. Anderen stellen een
gevraagde of een ongevraagde
pakketuitbreiding in het vooruitzicht.
Weer anderen verlagen hun premies.
Dat is ook primair een verantwoorde–
lijkheid van particuliere verzekeraars.

De heer Kohnstamm (D66):
Behalve dat het een doorwerking
heeft in de koopkrachtplaatjes en er
overal werd uitgegaan van een
premieverlaging van 15%. Dat heeft
in de bijlage in de stukken van de
Eerste Kamer, in de berekening van
de koopkrachtplaatjes een rol
gespeeld. Komt u nog concreet over
1992 te spreken? Wat is dan nu de
situatie? U zette in de Kamer eerst in
op meer dan 15% en naar buiten op
20% tot 30%. In de brief van gisteren
staat met zoveel woorden: verzeke–
raars, dames en heren, u zoekt het
maar uit. Wat heeft dat voor effect
op de discussie. Wij hebben elkaars
nieren geproefd op allerlei onder–
delen die ook de koopkracht
betroffen en nu laat u het gaan. U
zegt nu zelfs dat het voor de hand
ligt dat u niets kunt doen. Wat is nu
de verlaging voor 1992 die u reëel
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acht, macro, los van de vraag hoe
dat vervolgens kan worden geïmple–
menteerd?

Staatssecretaris Simons : Ik weet
niet of de heer Kohnstamm naar de
bekende weg vraagt, maar ik neem
aan dat hlj weet dat ik geen formele
mogelijkheid heb om premies vast te
stellen in de particuliere sector.

De heer Kohnstamm (D66): Ikweet
alleen dat u in een eerder debat over
dit punt heeft aangegeven dat naar
aanleiding van een wetsontwerp uit
1989 u een bevoegdheid zou hebben
om op de een of andere manier een
premieverlaging af te dwingen. Ik
zou de stukken erbij moeten halen
om het u precies voor te houden,
maar u heeft in ieder geval gesugge–
reerd dat er mogelijkheden waren.
Dat heeft u overigens ook nog
gedaan in het mondeling overleg van
16 januari. U zegde op dat ogenblik
toe om, als die mogelijkheden er niet
waren, te zoeken naar mogelijkheden
om het te implementeren.

Staatssecretaris Simons : De
rapporten van de Rekenkamer en van
de Verzekeringskamer zouden bij mij
zeer veel commentaar op kunnen
roepen en in het nader overleg met
het KLOZ zou ik tot de conclusie
kunnen komen dat er over de feiten
en omstandigheden verschillen van
inzicht zouden bestaan, waar
mogelijk de conclusie uit getrokken
zou kunnen worden dat de dames en
heren het zo met elkaar oneens zijn,
dat dat om een aanvullend
overheidsoptreden vraagt. Onder die
hypothese heb ik indertijd die vraag
beantwoord. Er ligt nu echter een
rapportage, waarvan bij het KLOZ
volstrekte unanimiteit bestaat over
de cijferopstelling. In het rapport van
de Rekenkamer staat een paragraaf
over de premieverlaging in 1992 en
in het rapport van de Verzeke–
ringsraad staat een passage o^er de
vergrijzingsreserve. Die moeten bij
elkaar worden opgeteld om de
ruimte te bepalen. De conclusie van
de Rekenkamer is dat bij een
mogelijke premieverlaging in 1992
rekening moet worden gehouden
met een kostenontwikkeling die
hoger uitkomt dan WVC veronder–
stelt, namelijk in de orde van grootte
van 6%. De schadelastvermindering
was ongeveer 15%. Het KLOZ en
deze staatssecretaris zeggen dat het

nu aan de particuliere verzekeraars
is. Wij hebben verantwoording
afgelegd. Het materiaal ligt op tafel.
Sommige verzekeraars hebben in het
afgelopen halfjaar gezegd dat zij de
uitkomst van het onderzoek
afwachten. Anderen hebben hun
premies het afgelopen jaar al
aangepast, meestal in beneden–
waartse richting. Er hebben dus
premie-aanpassingen plaatsge–
vonden, dat stel ik empirisch vast.
Sommige verzekeraars zullen nu,
met het oog op dit rapport,
conclusies trekken. Ik meen dat het
ook de verantwoordelijkheid van de
verzekeraars is. Ik hoop alleen dat
verzekeraars naar hun verzekerden
verantwoorden wat zij als beleidsbe–
slissing tot stand willen brengen. Er
zijn verschillende aanwendingsmoge–
lijkheden indien een verzekeraar
meent dat er in zijn branche ruimte
is.

Datzelfde geldt voor de vergrij–
zingsreserve. Daarvan hebben KLOZ
en ik vastgesteld dat de omvang
correct is. In de brief worden
verschillende suggesties besproken
wat met die vergrijzingsreserve kan
worden gedaan. Er zijn ook
suggesties van de overheid op tafel
gelegd. Het is een beslissing van
verzekeraars of en hoe men met die
vergrijzingsreserve omgaat met
betrekking tot de premiebetaler. Wij
hebben nu - dat is politiek toch
volstrekt duidelijk - alle omstandig–
heden en feiten in beeld gebracht.
Op onderdelen kan misschien nog
gespecificeerd onderzoek plaats–
vinden. Ik meen dat hiermee aan de
opdracht die ik mijzelf in januari
stelde, ook op grond van de formele
titel die ik hiervoor had namelijk dat
er iets geks aan de hand was naar de
burgers toe die de premie betalen, is
voldaan. Het onderzoek ligt nu op
tafel. Ik heb in alle openheid aange–
geven, welke veronderstellingen
klopten, welke niet en waarom
sommige veronderstellingen niet
klopten. Daaruit trek ik ook mijn
conclusies voor een veel betere
informatievoorziening, samen met de
particuliere verzekeraars. Vervolgens
zeg ik: nu ieder weer zijn eigen
verantwoordelijkheid. Dat vind ik een
glasheldere lijn

De heer Kohnstamm (D66):
Behalve op twee punten, als ik zo vrij
mag zijn, voorzitter! Het ene is dat
publiek inzicht ook betekent dat wij

ongeveer weten wat dit voor 1992
betekent. De conclusie die de staats–
secretaris hieruit trekt is voor mij
nog niet helder. Dit geldt overigens
ook voor het rapport van de Reken–
kamer. Terwijl er in januari sprake
was van een helder cijfer, namelijk
30% –dat klaarblijkelijk om allerlei
redenen die de staatssecretaris heeft
uitgelegd, niet meer houdbaar is - is
er nu voor 1992 geen nieuw cijfer
genoteerd.

Mijn tweede opmerking is dat in
ieder geval bij de becijfering, bij de
koopkrachtplaatjes wel degelijk
ingecalculeerd is dat de premie met
circa 15% naar beneden zou gaan.
De staatssecretaris kan natuurlijk
niet volstaan met de mededeling: er
is nu publiek inzicht verschaft en
vervoigens bekijken ze het maar! De
koopkrachtplaatjes betreffen
natuurlijk wel mede uw verantwoor–
delijkheid en de onze.

Staatssecretaris Simons : Mijnheer
de voorzitter! Misschien is het een
kwestie van woordkeus. Met de
geannoteerde agenda in januari - ik
heb deze uitvoerig geschetst en kom
daar nu niet op terug - is niet
gezegd: de staatssecretaris beslist
nu even of de ruimte 30% premiever–
laging is. Met alle relevante factoren
zoals wij die toen konden overzien en
met de informatie waarover wij toen
naar beste weten beschikten, zeiden
wij dat er iets geks aan de hand was.
De verzekeraars zeiden toen dat er
geen ruimte was voor premiever–
laging - zo ontstond de discussie -
maar dat de premies gezien de
kostenontwikkeling hier en daar
omhoog moesten gaan. Dat is toen
al met al aanleiding geworden tot het
debat, de discussie en het
onderzoek. Ik heb nooit beoogd de
verantwoordelijkheid van verzeke–
raars over te nemen voor een
premieverlaging. Ik heb wel beoogd
een bijdrage te leveren aan het
ontmythologiseren van wat er
daadwerkelijk rond nabetalingen
etcetera heeft plaatsgevonden. Ik
heb verantwoording afgelegd, hoe
sommige schattingen rond de notitie
van het KLOZ en met name de WTZ
- want hier liggen de twee belang–
rijkste punten - tot stand zijn
gekomen. Het is natuurlijk aan de
beoordeling van de Kamer in welke
mate dit mij valt aan te rekenen.

De heer Lansink (CDA): Voorzitter!
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Dan moet ik toch even terugkeren
naar het mondeling overleg op 16
januari. Toen werd toch met enige
stelligheid door de staatssecretaris
naar voren gebracht: ten minste 15%
en volgens andere documenten 20%
tot 30%. Dit is voldoende besproken.
Wij met zijn allen gingen ervan uit
dat dit in zekere mate haalbaar was.
Sterker nog, de Kamer drong met
spoed aan op het onderzoek, zes
weken. Ruimte om aan instrumenten
te gaan werken, wanneer het langs
de weg van de overreding zou
kunnen en de doorwerking in de
koopkrachtplaatjes, zoals terecht
door de heer Kohnstamm is gezegd.
De staatssecretaris kan nu niet
zeggen, zoals hij enkele minuten
geleden deed - het was toen vrij
moeilijk om ertussen te komen - dat
hij dit weliswaar heeft gezegd maar
dat het verder de verantwoorde–
lijkheid is van de anderen om dit
eventueel waar te maken. Dit lijkt mij
een al te boude uitspraak, mede
gelet op het feit dat de hele
discussie over "ten minste 15%" een
enorme maatschappelijke
doorwerking heeft gehad in de
talloze brieven. Ik mag dan zelf toen
al tot een lager percentage zijn
gekomen in de brieven die ik in
januari beantwoordde op grond van
de gewone normale manier van
rekenen via het financieel overzicht,
maar dit neemt niet weg dat de inzet
duidelijk een premieverlaging was.
Die kwestie is natuurlijk door het
rapport van de Rekenkamer nog niet
voldoende opgelost.

Staatssecretaris Simons : Ik ben het
met de heer Lansink eens dat ik nog
een antwoord verschuldigd ben op
de vraag van de heer Kohnstamm. Ik
heb met nadruk heel duidelijk mijn
rol en verantwoordelijkheid in dat
proces geschetst. Ik denk dat nu alle
feiten en omstandigheden uitdruk–
kelijk op tafel liggen, waardoor nu
ook de particuliere markt zijn eigen
verantwoordelijkheid kan nemen. Ik
heb zelfs aangegeven - dat is mij
ook wel gebleken de afgelopen
maanden - dat sommigen als positie
kozen dat zij eerst het onderzoek
eens wilden afwachten, waarbij men
zich soms heel gemeend afvroeg wat
er in de sfeer van de nabetaling aan
de hand was. Wij komen zo nog te
spreken over de kostenontwikkeling.
Anderen hebben in de afgelopen
periode wel aanpassingen gepleegd

in de richting van hun verzekerden.
Weer anderen hebben gezegd dat zij
dit per 1 juli zouden overwegen,
weer anderen zullen wellicht
overwegen om per 1 januari tot
aanpassingen te komen, in welke
richting dan ook. Dat proces kan ik
alleen maar bestens beïnvloeden
door zo objectief mogelijk nu, samen
met het KLOZ de feiten op tafel te
leggen.

Vervolgens is het punt aan de orde
dat dit in de koopkrachtplaatjes, die
soms in dit huis worden gerelati–
veerd maar vandaag blijkbaar wat
centraler staan, natuurlijk van
betekenis is geweest. Dat ben ik met
de heren Kohnstamm en Lansink
eens. Het is ook niet voor niets dat
het kabinet in het kader van het
algemeen sociaal-economisch beleid
besloten heeft om per 1 juli de
WAO-premie met 1 procentpunt te
verlagen. Die verlaging komt vooral
ten goede aan personen met boven–
modale inkomens, die in de markt–
sector particulier zijn verzekerd. Het
jaareffect is structureel om en nabij
de 0,5% koopkracht in 1991 en
0,25% in 1992. Daarnaast heeft het
kabinet besloten - de afronding
daarvan vindt rond de zomer plaats -
om het hoge BTW-tarief per 1
oktober a.s. met 1 procentpunt te
verlagen. Ook dat levert een aanmer–
kelijk positief koopkrachteffect op.

Los daarvan, dient het kabinet op
enig moment in zijn beschouwingen
de vraag te beantwoorden of aan de
nu gepresenteerde gegevens
eventuele beleidsconclusies
verbonden moeten worden. Tegelij–
kertijd is dat op jaarbasis bijzonder
complex, omdat het jaar 1992 in de
particuliere markt een heel wisselend
beeld zal geven, zodat er dan ook
alleen over gemiddelden gesproken
kan worden. Daarnaast zullen
sommige particulier verzekerden
mogelijke voordelen pas in de loop
van 1993 merken. Dat hangt heel
erg af van de individuele policy van
particuliere verzekeraars. Sommigen
zeggen wel eens tegen mij dat ik mij
te intensief met bepaalde zaken
bemoei, maar ik laat op dit punt de
verantwoordelijkheid bij de particu–
liere verzekeraars. Zij dienen hun
eigen verantwoordelijkheid te
nemen.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Voorzitter! Ik vind dit
een uitermate moeilijke zaak. Ik

vraag de staatssecretaris om ons, als
er meer duidelijkheid is over de
premies, een briefje te sturen, waarin
dat effect zo goed mogelijk wordt
berekend en waarin ook staat op
welke wijze het kabinet een en ander
in 1992 met name voor de lagere
inkomens gaat compenseren. Het
gaat niet aan om nu te doen alsof de
BTW-verlaging te maken heeft met
het niet doorgaan van de verlaging
van de ziektekostenpremies.

In het verlengde daarvan stel ik de
volgende vraag. Als ik nu het verhaal
van de staatssecretaris hoor - in
tegenstelling tot dat in januari
jongstleden - dan moet ik conclu–
deren dat er een enorme hypotheek
ligt op de rest van de stelselwij–
ziging. Krijgen wij nu van jaar tot jaar
dit soort discussies? Tot nu toe heeft
hij gezegd: dat gaat gebeuren, dat
heeft dat voor koopkrachteffect en
zo gaan wij het compenseren,
althans voor de laagste inkomens.
Wat gaat deze onzekerheid en de
afhankelijkheid van individuele verze–
keraars in dit verband betekenen?

Staatssecretaris Simons : Als wij
vandaag zouden proberen om na te
gaan wat de consequenties van
eerdere overhevelingen zijn geweest
in de premiesfeer van de particuliere
verzekeringen - ik noem de genees–
middelen en, onder verantwoorde–
lijkheid van de heer Dees, onder
andere in de sfeer van de psychiatrie
- dan zouden wij een uitgebreid
onderzoek nodig hebben om na te
gaan wat de precieze effecten
daarvan in de particuliere markt
waren. Dat is op zichzelf heel intri–
gerend, zeker nu dit onderzoek op
tafel ligt. Wat is er eigenlijk in die
periode gebeurd, ook op het punt
van de rendementsontwikkelingen?

Vervolgens val ik mevrouw
Beckers in die zin niet bij, dat de
koopkrachtproblemen - die ik zeker
niet wil onderschatten - primair
betrekking hebben op de mensen
met de kleinere beurs. Wij spreken
hier over koopkrachtgevolgen voor
mensen met een inkomen van
ƒ 60.000 en hoger. Ik heb aange–
geven dat wij, met een verlaging van
de WAO-premie en van het
BTW-tarief in het verschiet, een
zekere bijdrage leveren aan de
koopkracht daarvan.

Ik ben het bijzonder met mevrouw
Beckers eens dat wij nog in een
overgangsfase zitten, waarin wij te
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maken hebben met een particulier
stelsel in de klassieke zin van het
woord. De inzet en de bereidheid van
de zijde van het KLOZ in het overleg
is om op korte termijn na te gaan op
welke wijze de informatievoorziening
in de komende twee, drie jaar
verbeterd kan worden om, als wij
iets overhevelen, beter voorbereid te
zijn op gevolgen voor de burger ter
zake van premie-aanpassingen. Ik
merk daarbij op dat de overheid -
daarover bestaat soms misverstand -
rechtens geen toegang heeft tot
premie-ontwikkelingen in de particu–
iiere markt, laat staan tot de beoor–
deling daarvan. Dat is een volstrekt
autonome, bedrijfsmatige afweging
binnen het concern. Ik ben bereid
om met het KLOZ na te gaan op
welke wijze wij tot wat voorspel–
baarder reacties kunnen komen. Het
spreekt voor zichzelf dat wij in een
nieuw stelsel met nieuwe zorgverze–
keraars - ik noemde eerder het punt
van het zo goed mogelijk aanpassen
van de toezichtsfuncties - vanaf
1994-1995 veel beter in staat zijn
om de publieke verantwoording
inzake kostenontwikkeling, premie–
ontwikkeling en nominale ontwik–
keling op tafel te krijgen. Zo krijgen
wij immers, zlj het op een sterk
gemoderniseerde manier, een wette–
lijke uitvoerlng van de ziektekosten–
verzekering in dit land.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Het is inderdaad waar
dat mijn fractie zich doorgaans niet
zo druk maakt om mensen met
hogere inkomens.

Staatssecretaris Simons : Dat heb
ik wel gedaan in januari.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): De staatssecretaris
weet heel goed dat er nog een
heleboel mensen particulier
verzekerd zijn en op dit moment heel
hoge premies betalen. Daarbij gaat
het onder andere om kleine zelfstan–
digen of bejaarden met een klein
pensioen. En het verhaal van de
staatssecretaris gaat pas op op het
moment dat hij alle mensen onder
een bepaalde inkomensgrens
toegang geeft tot de goedkope
standaardpakketpolis.

Als ik mij niet vergis - het was een
dik pak stukken - heeft de staatsse–
cretaris zelf in zijn brief aangegeven
dat hij mogelijk wettelijke maatre–

gelen overwoog ter zake van de WTZ
als de verzekeraars niet wilden
luisteren. Is het niet mogelijk om, nu
hij kennelijk wel wettelijke maatre–
gelen mogelijk acht, de vergrijzings–
reserve of een alleszins redelijk deel
daarvan - zij mogen best zelf wat
houden als zij dat om bepaalde
redenen nodig hebben - via de
WTZ-omslag toch te verrekenen in
een premieverlaging?

Staatssecretaris Simons : Nu
mevrouw Beckers specifieke vragen
heeft gesteld over de WTZ, zal ik ze
meenemen in mijn beantwoording.

Een dezer dagen heb ik, op grond
van de uitkomsten van het
onderzoek, intensief gesproken met
het SUO-bestuur dat verantwoor–
delijk is voor de uitvoering van deze
omslagregeling. Ik zeg toe dat ik
alles zal doen wat in mijn beïnvloe–
dingssfeer ligt om per 1 januari 1993
niet het beeld te laten ontstaan dat
op 1 januari 1992 te zien was. Nu is
de omslagbijdrage om precies te zijn
ƒ 414. Ik acht een verlaging mogelijk
door een samenstel van maatregelen
die ook van invloed zijn voor de
bijdrage in 1994. Dit vraagt
natuurlijk ook om beraad met de
verzekeraars en in het kabinet over
de manier waarop de WTZ zich zal
gedragen. Daar hebben wij geen
100% invloed op, maar wij moeten
wel proberen, het beeld van de WTZ
te stabiliseren. Ik zie daar de
volgende mogelijkheden voor.
Vanzelfsprekend een beheersing van
de algemene kostenontwikkeling,
waar ik direct nog iets over zal
zeggen. Voorts is een zorgvuldige
premiestelling van de standaardpak–
ketpolis van groot belang. Daarnaast
een fasering van de reservevorming,
die door de heren Lansink en Van
Otterloo reeds genoemd is. Op de
vraag wat er aan reserves
voorhanden was, geef ik aan dat het
gaat om reële bedragen. Het
SUO-bestuur heeft mij te verstaan
gegeven dat er onder bepaalde
condities mogelijkheden zijn. De
laatste mogelijkheid betreft een
heroverweging van de administratie–
en rentevergoeding. Wij denken dat
wij met een samenstel van dit soort
maatregelen, waarbij wij in de laatste
maar niet de eerste plaats ook nog
denken aan een enkele volumemaat–
regel, een stabiele WTZ-premie
kunnen realiseren of mogelijk daar
iets onder kunnen kruipen. In relatie

tot de ontwikkeling van de laatste
jaren zou dit een forse winst zijn.

Ik acht het uitgesloten dat particu–
liere verzekeraars zullen zeggen dat
zij de vergrijzingsreserves samen
zullen nemen om deze collectief
terug te geven aan de individueel
verzekerden. Daarbij moeten wij in
aanmerking nemen dat het geen
redelijk voorstel is, omdat de vergrij–
zingsreserve per verzekeringsbedrijf
nogal uiteenlopend is. De wijze
waarop men deze in de afgelopen
jaren al of niet heeft ingezet, is
bovendien zeer verschillend geweest.
Er zou heel snel onbillijkheid
ontstaan, ook voor de individueel
verzekerden, als gemeenschappelijk
een zelfde premieverlaging gegeven
zou worden. Het is echt de verant–
woordelijkheid van de individuele
verzekeraar.

De voorzitter: Ik wijs de Kamer
erop dat er nog een tweede termijn
komt en verzoek de leden, enige
bondigheid te betrachten. Ik heb de
indruk dat een aantal vragen al zeer
uitvoerig en gedetailleerd beant–
woord is.

Mevrouw Kamp (VVD): Voorzitter!
Kan de staatssecretaris ons opnieuw
een koopkrachtplaatje overhandigen,
nu hij de verantwoordelijkheid legt
bij de individuele verzekeraars?

Staatssecretaris Simons : Ik neem
toch aan dat ook de VVD-fractie bij
monde van mevrouw Kamp die
verantwoordelijkheid bij de particu–
liere verzekeraars zou willen leggen.
Zij vond toch niet dat ik een
wetsvoorstel moest voorbereiden om
de premies vast te stellen?

Mevrouw Kamp (VVD): Ik vraag de
staatssecretaris om een nieuw
koopkrachtplaatje. Mijn fractie hecht
op zich niet zo aan koopkracht–
plaatjses, maar dit kabinet wel. Ik
vraag of de staatssecretaris, nu de
premie niet verlaagd wordt, de
Kamer een nieuw koopkrachtplaatje
kan overhandigen.

Staatssecretaris Simons: Mevrouw
Kamp, laten wij eerlijk zijn. Die
koopkrachtplaatjes zouden op zoveel
veronderstellingen en onzekerheden
gebaseerd zijn! Ik wijs op de grote
verschillen tussen de particuliere
bedrijven. Ik adviseer haar eens met
verschillende particuliere verzeke–
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raars te bellen over de vraag wat hun
policy het afgelopen halfjaar
geweest is. De uitslagen zullen zeer
verschillend zijn. Oaarop kan geen
algemeen koopkrachtplaatje
gebaseerd worden.

Mevrouw Beckers suggereerde om
aan het einde van het jaar na te gaan
wat de reële premieverlaging is op
de particuliere markt. Ik kan dat met
het KLOZ doen. Op zijn best kan dan
het kabinet rond de zomer rekening
houden met het algemene
koopkrachtbeeld voor 1993. Het
kabinet kan dan tevens bekijken wat
in 1992 mogelijke tegenvallers zijn
geweest voor sommige categorieën.
Het is heel moeilijk om deze
gegevens in deze sector rechtvaardig
uit te werken. Ik zeg dat er in alle
openheid bij.

De heer Van Otterloo (PvdA): Ik wil
even terugkomen op die ƒ 414
omslagbijdrage. Juist de ouderen die
veel medicijnen gebruiken uit de
standaardpakketpolis krijgen dit jaar
te maken met een vermindering van
de schadelast, omdat het pakket met
15% is verkleind. Dat tikt zwaarder
aan bij deze groep. Zelfs als wij
uitgaan van het rapport van de
Rekenkamer bedraagt de kosten–
stijging dit jaar 6%. Biedt dat reële
mogeüjkheden om die ƒ 414 met
bijvoorbeeld 10% te verlagen?

Staatssecretaris Simons : Wij
kunnen ons daarover nader beraden.
De overheid stelt de premie van de
standaardpolis en van het standaard–
pakket vast, gehoord het KLOZ. Wij
zullen dat dit jaar ook zorgvuldig
doen. Dat is een van de instru–
menten. Misschien moet je dan
denken aan kleine aanpassingen.
Vervolgens zullen wij met het
SUO-bestuur alle factoren in
aanmerking nemen, zoals de reserve–
vorming en nagaan of de inspan–
ningsverplichting die wij wederzijds
hebben uitgesproken, namelijk om
de WTZ-premie op niveau te houden
respectievelijk terug te dringen, een
haalbare kaart is.

Sommigen van de leden hebben
budgettering van de WTZ en derge–
lijke gesuggereerd. In de brief staat
dat dit op enig moment een
mogelijkheid is. Wij moeten ons
realiseren dat dergelijke ingrepen in
de WTZ om wettelijke maatregelen
vragen. Wij zijn dan al gauw twee of
drie jaar verder, vooral als ik kijk naar
het tempo dat de heer Kohnstamm
er op na wil houden. Met andere
woorden: het SUO-bestuur en ik
hebben gezocht naar maatregelen
die wij kunnen nemen in de meer
beleidsmatige sfeer.

De heer Van Otterloo (PvdA): Wij
kennen de premie dit jaar voor de

De heer Van Otterloo (PvdA) interrumpeert staatssecretaris Simons

standaardpakketpolis. Wij kennen de
inschatting van de kostenontwik–
keling. Mijn vraag is dan ook of dit er
niet toe kan leiden dat de omslag–
heffing verlaagd kan worden.
Volgend jaar betalen wij wat er dit
jaar aan meerkosten wordt veroor–
zaakt.

Staatssecretaris Simons : Dit punt
zal zeker in een nader beraad met
het SUO-bestuur aan de orde
komen. Ik wil daar nu geen uitspraak
over doen.

Mevrouw Kamp (VVD): De staatsse–
cretaris heeft gezegd: de overheid
stelt de WTZ vast, gehoord het
KLOZ. Hij doet dat echter ook uit
inkomenspolitieke overwegingen.

Staatssecretaris Simons : Ik heb net
een onderscheid gemaakt tussen de
omslagbijdrage standaardpakketpolis
en standaardpolis. Ik ontken in het
geheel niet dat daarbij relevante
overwegingen van inkomenspolitiek
een rol mogen spelen. Ikvind dat
respectabel, gezien de categorie
burgers die via de standaardpakket–
polis en de standaardpolis verzekerd
zijn. Ik heb aangegeven dat het mij
van belang lijkt rond die twee polis–
typen tot een zeer prudente
vaststelling van de premie te komen.

Wij hebben die premie dit jaar wat
laag vastgesteld. Voor honderddui–
zenden mensen, vooral bejaarden, is
dat een interessant voordeel
geweest. Tegelijkertijd moet je goed
nagaan wat het evenwicht is, ook in
termen van betaalcapaciteit, tussen
mensen die die verhoogde
WTZ-omslag betalen en een zekere
reductie in de polissen die mede
verantwoordelijk zijn voor de hogere
omslag. Dat is een afweging hoe je
met de verschillende inkomens–
groepen in dit land omgaat.

Er zijn ook beperkingen van de
WTZ-lijn, die is ingezet onder het
vorige kabinet via een
amendement-Lansink. Je ziet dat wij
uit een oogpunt van solidariteit aan
de grens zijn gekomen van het
WTZ-instrumentarium. Dat is mijn
persoonlijk oordeel. Daarom moet je
er overigens ook voor oppassen om
op die WTZ-lijn verder te gaan. De
indringende WTZ-problematiek moet
in de ontwikkeling van de basisverze–
kering "schoon opgeleverd" worden.
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Mevrouw Kamp (VVD): Ik heb
gevraagd of de staatssecretaris bij
de heroverweging van de WTZ
bereid is, te kijken of er niet te veel
groepen in de WTZ zitten. Ik verwees
daarbij naar de studenten. Betekent
dit dat de staatssecretaris dat niet
ter discussie stelt?

Staatssecretaris Simons : Mevrouw
Kamp heeft niet helemaal goed
geluisterd. Ik heb een aantal instru–
menten genoemd om het premie–
beeld in de WT2 in benedenwaartse
richting te beïnvloeden. Ik heb
gezegd: ik denk daarbij niet als
eerste aan volumemaatregelen, maar
ik sluit die niet uit op het moment
dat die èn rechtvaardig lijken èn een
relevante bijdrage zouden kunnen
leveren aan de verlaging van de
WTZ-premies.

Voorzitter! Er zijn opmerkingen
gemaakt en vragen gesteld over de
kostenontwikkeling. Ik wil hier kort
op ingaan. De heer Van Middelkoop
heeft gevraagd welke relatie er is
tussen de overgang naar een nieuw
stelsel en de kostenontwikkeling. Ik
meen dat de stelselwijziging en de
kostenontwikkeling zeer met elkaar
verbonden zijn. Je hoort soms het
verwijt dat de stelselwijziging een
financiële operatie is geworden,
terwijl de aanleiding heel duidelijk
een zorgvernieuwing was. Er
moesten verantwoordelijkheden
worden verlegd. Het rapport inzake
het premie-onderzoek verschaft ons
ook heel goede informatie die van
nut kan zijn bij de verdere implemen–
tatie van de stelselwijziging. Ik denk
bijvoorbeeld aan het hele vraagstuk
van de WTZ, de mechanismen die
daar spelen en de discussie over de
collectieve contracten. Er zou meer
over te zeggen zijn, ik wil daar graag
een keer nader met de heer Van
Middelkoop over spreken, maar op
zichzelf is het leggen van een relatie
niet onjuist.

Bij de kostenontwikkeling voor
1992 ging WVC uit van 0%. Dat is
een opvatting. Daar zitten natuurlijk
beleidsinspanningen achter. Je wilt
als overheid iets in enig jaar
bereiken. Het KL02 zegt op basis
van zijn gegevens dat die kostenont–
wikkeling hoger uitkomt. Wij zijn het
erover eens dat er een enorme
krachtsinspanning nodig is, ook in de
loop van dit jaar, om die kostenont–
wikkeling verder te beheersen. Dat
vind ik voor dit moment verreweg

het belangrijkst. Wij zullen straks in
het FOZ 1993 geconfronteerd
worden met een overschrijding op de
specialistische hulp in dit land, die
uitermate fors is op het totale
volume. De verzekeraars, althans in
KLOZ-verband, en ik zijn het eens
over de noodzaak dat in lijn met het
vijfpartijenakkoord een geweldige
inspanning moet worden gedaan om
die zaak via de weg van tariefsver–
laging terug te dringen. De verzeke–
raars zijn in dat akkoord zelf ook
medespelers. Het is bekend dat deze
weg in die wereld problematisch is.
Dat is trouwens niet alleen in die
wereld het geval. Die inspanning zal
er zeker niet toe leiden dat wij in
1992 een mooiere kostenontwik–
keling zullen zien dan die 6% a 7% -
het is heel moeilijk te schatten -
maar je moet vandaag wel die
maatregelen nemen om ook het
kostenbeeld van de komende jaren in
positieve zin te beïnvloeden.

Een ander punt is de kwestie van
de nabetalingen. Sommige woord–
voerders hebben daar terecht
aandacht voor gevraagd. Ook is
gevraagd wanneer ik daarop
terugkom. In deze fase kan ik
daarover de volgende informatie
verschaffen. In het rapport van de
Rekenkamer wordt gezegd: er is een
mechanisme rond nabetalingen uit
de jaren 1987 t/m 1989 en die
leiden nu tot financiering. De Reken–
kamer zegt over de omvang van die
problematiek en de systematiek die
daarbij wordt gehanteerd: dat was
geen object van onderzoek, wij zijn
erop gestuit en het vraagt om een
nadere studie.

Ik heb het COTG gevraagd om
onder zijn leiding in overleg met de
Ziekenfondsraad aanstonds te
rapporteren over het mechanisme,
de omvang en de aard van de
nabetalingenproblematiek aan het
eind van de jaren tachtig. Ik
nuanceer het nu meteen: nabeta–
lingen zijn er natuurlijk in ons stelsel
altijd geweest. Met het budgetteren
van ziekenfondsen is de noodzaak
gekomen om nabetalingen tot een
minimum te beperken. De automati–
sering van het COTG, het cumuleren
van aanpassingen van richtlijnen, een
traag tempo van aanvragen van
tariefsaanpassingen door instellingen
hebben geleid tot een fors
stuwmeer. Wij vermoeden - ik zeg
dit met een slag om de arm - dat het
eind 1990 1,5 mld. bedraagt. Dat

stuwmeer betekent voor de instel–
lingen, dat zij geld moeten lenen. Oat
kost rente, dat op de budgetten
komt, vaak nog met 100% nacalcu–
latie. Zo is een spiraal ontstaan van
oplopende budgetten en achterblij–
vende financiering. Die spiraal heeft
ook in 1991 nog doorgewerkt. Per
saldo is de financieringsachterstand
niet ingelopen, ook al omdat de
achterstand 1990 door rentetoe–
voeging aan de budgetten weer
hoger lijkt te zijn dan die 1,5 mld. De
achterstand 1990 wordt nu door het
COTG becijferd op 1,6 mld., ultimo
1991 op 1,7 mld. Handhaving van
het huidige hoge tariefniveau, waarin
per 1 juh nog de WAGGS-ruimte van
6% (CAO-akkoord) wordt verwerkt,
leidt vermoedelijk tot een inloop in
de loop van 1992 van ongeveer 600
mln. Als wij uitgaan van de tarief–
basis 1993, dan zal een verdere
inhaal van de financieringsachter–
stand ook door 1993 heen mogelijk
zijn. Er is weliswaar sprake van een
incidentele problematiek, maar in
omvang wei groot. Het is ook geen
voorganger te verwijten. De oude
probiematiek moet wel reglementair
worden opgelost. In het FOZ 1993
zal ik met nadere voorstellen komen.

Ik kom te spreken over een derde
punt met betrekking tot die kosten–
ontwikkeling, ook vooruitblikkend
naar 1993. Ik maak mij daarover
grote zorgen. Wij spraken uitvoerig
over de noodzaak van stelselwij–
ziging. In deze Kamer wordt daarover
verschillend en genuanceerd
gedacht. Wil je kostenbeheersing in
de gezondheidszorg, dan moet er
een combinatie zijn van overhevelen
op de geschoonde manier en tal van
andere bestuurlijke maatregelen.
Overhevelen zonder een functionele
omschrijving, zonder dat je gebud–
getteerd hebt naar verzekeraars,
zonder dat een contracteerplicht is
opgeven, zonder dat er een nominale
premie is ingevoerd in de AWBZ,
leidt tot fantastische kostenontwik–
kelingen. Ik noem dat in alle politieke
collegialiteit het Dees-effect. Ik kijk
naar de cijfers over de hulpmiddelen,
die wij in het FOZ zullen presenteren
en de enorme kostenontwikkeling in
de psychiatrie. Het zijn twee voorzie–
ningen, die door een vorig kabinet
zijn overgeheveld, zonder de noodza–
kelijke begeleidmg en bestuurlijke
instrumenten om partijen te dwingen
tot afwegingen en binnen budgetten
te werken. Dat heeft mij al begin
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vorig jaar tot het inzicht gebracht om
te zeggen: beste vrienden, overhe–
veling kan alleen maar onder die
strikte bestuurlijke voorwaarden. Dat
is een multiple strategy. Ik durf de
stelling aan - met alle respect
vanwege de tijdsdruk; er moest een
eerste stap-Dekker gezet worden, die
niet weloverwogen was - dat er
overgeheveld is volgens het model
van de klassieke volksverzekering.
Modernisering heeft pas veel later en
dan nog maar partieel plaatsge–
vonden. Ik ben echt verontrust door
de kostenontwikkeling op het punt
van de hulpmiddelen en de psychi–
atrie, die - ik nuanceer het beeld -
deels waarschijnlijk ook plaatsvindt
op grond van autonome factoren,
vergrijzing, enz. Er is een fors verze–
keringseffect opgetreden.

Mevrouw Kamp (VVD): Hier breekt
mij de klomp. Wij hebben vragen
gesteld in het kader van het FOZ. In
de Eerste Kamer heeft bij de stelsel–
wijziging tweede fase mevrouw Van
Leeuwen van de VVD aan de staats–
secretaris gevraagd, of hij kon
aangeven, of de overheveling, de
maatregelen uit de eerste fase, een
aanzuigende werking had. U
ontkende dat ten stelligste, ik heb de
tekst voor me. En nu komt u nog
eens met die aanzuigende werking
op de proppen! Het is van tweeën
éèn: óf er is sprake van een aanzui–
gende werking, zodat u de genees–
middelen niet had moeten overhe–
velen, óf er is geen sprake van, maar
dan behoort u dat argument ook niet
meer te gebruiken! Dan geven de
argumenten de doorslag die u eerder
in dit huis heeft gebruikt.

Staatssecretaris Simons : Voordat
er een misverstand ontstaat...

Mevrouw Kamp (VVD): Er is geen
misverstand, u zegt nu dat...

De voorzitter Nee, het woord is
aan de staatssecretaris.

Staatssecretaris Simons : Ik spits
de zaak even toe op de overheveling
van de hulpmiddelen in de psychi–
atrie, omdat het effect daar zo goed
zichtbaar is. Op basis van de huidige
kennis is het natuurlijk makkelijker
om er een oordeel over te geven.
Over een paar jaar zal er misschien
wel iemand kunnen zeggen dat het
allemaal nog verstandiger geregeld

had kunnen worden. Maar op grond
van de huidige inzichten kunnen wij
in ieder geval de les trekken dat
kostenontwikkelingen per definitie
niet worden beheerst als er zonder
budgettering overheveling naar een
klassieke volksverzekering plaats–
vindt. En dat was het geval bij de
overheveling van de hulpmiddelen:
er was geen functionele
omschrijving, de contracteerplicht
werd niet opgeheven en er bleven
individuele erkenningen bestaan. En
overstappend naar de geneesmid–
delen herinner ik mevrouw Kamp
eraan dat er een uitvoerige parle–
mentaire discussie over is geweest,
of de geneesmiddelen overgeheveld
konden worden. De kostenontwik–
keling in de jaren tachtig was
voordat het kabinet aantrad 12%,
13%, 14%, terwijl wij nu ondanks de
overheveling, dus het beschikbaar
stellen van het GVS-pakket voor
ziekenfondsverzekerden en parti–
culier verzekerden, echt een paar
slagen terug aan het maken zijn,
naar 7% a 8%. Dat is pure winst,
want de geringere kostenstijging kan
nu besteed worden aan relevantere
voorzieningen. Ik pleit er dan ook
voor dat wij bij volgende overheve–
lingen de zaak afwikkelen a la de
geneesmiddelen en ik zal bij de
bespreking van het FOZ 1993 in het
kabinet voorstellen moeten doen om
reparatiemaatregelen te nemen op
het punt van de kostenontwikkeling.
Dat is de situatie, in aile zakelijkheid
en objectiviteit.

Mevrouw Kamp (VVD): Maar in
november heeft u in dit huis en aan
de overkant gezegd dat er geen
sprake was van een aanzuigende
werking, terwijl u nu zegt van wel. Ik
vind dan ook dat u ons gegevens
moet overleggen om die stelling te
bewijzen.

Staatssecretaris Simons : Ik heb
alti jd gezegd dat er een aanzuigende
werking ontstaat als je de zaak niet
begeleidt met bestuurlijke maatre–
gelen. En op grond van de
fenomenale ontwikkeling op het stuk
van de hulpmiddelen durf ik nu de
hypothese aan dat hierdoor een
enorm verzekeringseffect is
ontstaan. Dat is mijn stelling.

Mevrouw Kamp (VVD): Maar de
vorige keer vond u dat er geen
sprake was van een verzekerings–

effect. Daarom vraag ik ook naar dat
materiaal om de zaak te kunnen
beoordelen. Destijds noemde u de
monopoliepositie als oorzaak.

Staatssecretaris Simons : Ik heb
toen naar voren gebracht dat er met
name op het punt van het
hulpmiddel incontinentiemateriaal
sprake was van een kostenontwik–
keling waarbij de marktpositie een
rol speelde. Maar wij zien nu over de
hele linie van de hulpmiddelen - ik
wil ze beslist niet dramatiseren -
kostenontwikkelingen met een
gedeeltelijk autonoom karakter. Maar
geconfronteerd met die beleidsvraag
zeg ik nu, dat je de hulpmiddelen
eigenlijk nader zou moeten normeren
volgens de lijnen die in het stelsel
beoogd zijn, op de Dunning-achtige
manier.

De heer Lansink (CDA): Voorzitter,
ik heb er begrip voor dat mevrouw
Kamp hierbij wat opgewonden
raakte, want het overkomt mij ook
wel eens. Maar ik zou de staatsse–
cretaris nu wat rustiger de vraag
willen stellen, wat het doel is van
deze passage in zijn beschouwing.
Toen wij het wetsvoorstel behan–
delden, koos ik voor een instru–
mentele benadering. Met andere
woorden: maak eerst de instru–
menten goed en zet daar dan de
overheveling achter. Maar omdat de
lijn eigenlijk al in de vorige kabinets–
periode bepaald was, hebben wij het
een en ander bij de overheveling
meegenomen. De instrumentele
benadering was toen in ieder geval
mijn hoofdthema, maar daar voerde
de staatssecretaris toen bezwaren
tegen aan, dacht ik, terwijl ik nu een
zekere instemming met die lijn
beluister.

Staatssecretaris Simons : Ik ben
niet het type bestuurder dat over
woorden vecht. Het kabinet staat nu
voor de instrumentele afweging bij
het dossier hulpmiddelen. Uw
concrete vraag was waarom ik dat in
dit verband noemde. Welnu, omdat
in deze Kamer naar de kostenontwik–
keling in 1992 en de komende jaren
werd gevraagd. Ik heb in dat verband
nabetalingen genoemd. In de
reguliere kostenontwikkelingen zien
wij een enorme uitschieter bij de
specialistische hulpverlening. In het
kader van het vijfpartijenakkoord
zullen daar maatregelen moeten
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worden genomen. Ook de hulpmid–
delen laten een enorme uitschieter
zien, die zich het afgelopen jaar al
aankondigde maar nu verder doorzet.
Dat vraagt dus zeer waarschijnlijk
om aanvullende maatregelen van het
kabinet om die hoe dan ook te
normeren. Dat zijn heel lastige
afwegingen, want alle verstrekkingen
van hulpmiddelen zijn destijds
ondergebracht in de AWBZ, in dat
basispakket. Dat vraagt een nieuwe
afweging of dat in alle opzichten
financieel draagbaar is. Daarbij
speelt wat mij betreft ook de vraag
een rol of niet voor sommige
hulpmiddelen de burgers zelf een
eerste verantwoordelijkheid behoren
te hebben. Die afweging speelt in de
kostenontwikkeling voor 1992 en
1993 een behoorlijke rol. Dat zijn de
twee hoofdpunten en daarnaast is er
de psychiatrie, waar blijkbaar heel
specifieke mechanismen aan het
spelen zijn, die wij moeten zien te
begrijpen.

Mijnheer de voorzitter! Ik heb de
hoofdlijnen aangeven van de
uitkomst van een forse herbezinning
in het kabinet. Het is van groot
belang dat een paar hoofdlijnen van
structuurwijziging om zorgver–
nieuwing en doelmatigheid te reali–
seren in zo'n lastige sector met
zoveel uiteenlopende financiële,
bestuurlijke en inhoudelijke belangen
een zekere consistentie vragen en in
de uitwerking tal van modaliteiten.
Ja, tenzij, zo zegt het kabinet. Over
de hoofdrichting is geen onderhan–
delingsruimte. Die hoofdkoers kan
alleen maar gevoerd worden als in
de samenleving, bij verzekeraars en
bij aanbieders tijdig geanticipeerd
kan worden op het type verandering
dat wij wensen. Wij moeten in de
volksgezondheidssector altijd voor
ogen houden, dat bepaalde maatre–
gelen en het verzet tegen bepaalde
maatregelen niet de stelselwijziging
zelf in discussie brengen. Soms
worden belangen wat aangepakt. De
heer Kohnstamm sprak over de nota
van de VNZ en de particuliere verze–
keraars. De betekenis van die
analyse zal heel interessant zijn voor
de operationele voorstellen van de
komende jaren. Die vertaling is
uitermate ingewikkeld. Dan zal ook
blijken, dat er verschillen van inzicht
bestaan over de mate van solida–
riteit, de breedte van het pakket enz.
Dat maakt het ook zo nodig om je
eigen koers te handhaven. Anders

kom je in een fantastische vicieuze
cirkel terecht en lukken deze herzie–
ningen niet. Of er een andere finan–
cieringsstructuur zit of toevallig een
betere en doelmatiger bestuurlijke
verhouding? Neen, er zit wezenlijk
achter, dat wij de uitgaven in de
gezondheidszorg verderop in de
jaren negentig willen financieren,
collectief kunnen maken en houden.
Dan moeten wij vandaag een beetje
aan dat stelsel morrelen, anders
lopen wij vroeg of laat vast. Dat is de
hoofdzaak.

Mijnheer de voorzitter! Ik heb in
alle openheid een verantwoording
afgelegd over de cijfers en omstan–
digheden in januari. De Algemene
Rekenkamer heeft een onderzoek
gedaan. Naar mijn gevoel ligt alle
informatie op tafel, waardoor iedere
partij haar eigen verantwoorde–
iijkheid kan nemen. Achteraf zou de
aanleiding gelukkiger geweest
kunnen zijn maar after all ben ik er
minder in geïnteresseerd of Simons
al dan niet gelijk heeft met de
premiereductie. Er ligt nu materiaal
op tafel om ons een fundamentele
doorkijk te geven in de ontwikkeling
van die particuliere markt, waaruit
wij de komende jaren lering uit
kunnen trekken voor de verdere
implementatie van de stelselwij–
ziging.

De voorzitter: De spreektijd in
tweede termijn zal een derde
bedragen van die in eerste termijn.

D
De heer Van Otterloo (PvdA):
Voorzitter! Ik dank de staatssecre–
taris voor de gegeven antwoorden. Ik
zou nog een enkele opmerking willen
maken, om te beginnen over het
totaal van de kostenontwikkeling.
Wat mij nog niet duidelijk is
geworden, is het volgende. Kijkende
naar alle cijfers die in het rapport
van de Algemene Rekenkamer zijn
gepresenteerd, moet ik constateren -
ik heb daar in eerste termijn ook een
opmerking over gemaakt - dat het
rekenkamerrapport uitgaat van
14,6% kostenstijging, terwijl het
CBS, over de hele sector genomen,
uitgaat van 7,6%. Ik zou daar graag
een reactie op hebben, want dat zou
ook een indicatie kunnen zijn van de
kostenontwikkeling bij specifiek de
particuliere verzekeraars. Nog even
los van de andere problemen die de

staatssecretaris heeft genoemd, lijkt
mij dit interessant genoeg om ook
daar conclusies uit te trekken.

Het verhaal over het wel of niet
dalen van de premie voor de particu–
liere ziektekostenverzekeringen en
over de mogelijkheden voor de
staatssecretaris in dezen, brengt ons
tot de volgende conclusie. Ik zie
daarbij even af van het feit dat het
ook hier om tienden van procenten
van koopkracht gaat, maar dat is iets
waar wij nooit voor zijn weggelopen
- in tegenstelling tot anderen - als
het ging om een discussie. De
conclusie is dat wel de vraag moet
worden gesteld of je juist in de
toekomst niet moet voorkomen, dat
je elk halfjaar hier staat met de
boodschap: ik wil wel, maar ik kan
niet. De vraag is dan of dit niet
betekent, dat je meer instrumenten
tot je beschikking moet hebben, om
met name de nominale premie straks
voor het basispakket beter in de
hand te houden, omdat het anders
vandaag een discussie is over parti–
culiere premies en er over vier, vijf
jaar waarschijnlijk elke keer een
discussie is over nominale premies.

Voorzitter! Wij hebben onze eigen
verwachtingen ten aanzien van de
mogelijkheden met de WTZ. Wij
zullen daar na de zomer nog over
praten. Maar niet voor niets hebben
wij de staatssecretaris voorgehouden
dat, op grond van de ontwikkelingen
dit jaar, in onze ogen, ook met
medeneming van reserves, een forse
daling van de WTZ-omslagbijdrage
noodzakelijk is.

Wat ons heeft verbaasd is de
opstelling van de fractie van D66.
Deze is nu wat dichter tegen de
eigen Eerste-Kamerfractie aan
gekropen. De heer Kohnstamm had
het evenwel over een stripverhaal en
dat vond ik redelijk kloppen met zijn
eigen opvattingen: stripverhalen
behelzen altijd wat plattere uitvoe–
ringen, met wat minder diepte in de
argumentatie. Wij kunnen in ieder
geval niet meegaan met de
opstelling, op grond van de
ervaringen die wij nu hebben
opgedaan, dat er geen moderni–
sering van de ouderensector zou
moeten plaatsvinden en geen moder–
nisering van de geestelijke gezond–
heidszorg.

Wat de VVD betreft, verbaast het
ons keer op keer dat zij eigenlijk
geen opvatting hebben in deze
Kamer over wat er moet gebeuren
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met de vergrijzingsreserves, maar
slechts buiten de Kamer volop weten
te roepen dat er een bewindsman
moet aftreden, zonder dat zij kennis
hebben genomen van de feiten.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Ik wil de
staatssecretaris dankzeggen voor zijn
beantwoording. Hij is zijn beant–
woording begonnen met nog eens
een duidelijk inzicht te geven in de
herbezinning op de voortgang van de
stelselwijziging. Hij concentreerde
dat op vijf thema's. Daarover komen
wij in het najaar ten principale te
spreken Ik ga daar nu verder aan
voorbij.

De staatssecretaris herinnert zich
het stemgedrag van de SGP-fractie
bij de tweede fase stelselwijziging.
Een van de redenen voor ons om
toen tegen te stemmen, was het
tempo van een en ander en dat
dreigt toch wel weer. Nu zegt de
staatssecretaris dat 1 januari
helemaal geen fatale datum is en dat
dit best 1 februari kan worden of
daaromtrent. Maar was het nu niet
eerder een argument van invoerings–
technische, begrotingstechnische of
boekhoudkundige aard dat het dan
ten minste per kwartaal of halfjaar
moest? Je schuift het dan, met
andere woorden, wel weer een eind
weg.

Nu het politieke moment in dit
debat, voorzitter. In januari was de
perceptie dat het toch om en nabij
de 15% omlaag kon. Daarmee was
rekening gehouden in het
koopkrachtbeeld, maar het gebeurde
niet. Zowel de staatssecretaris, als
fracties in deze Kamer hebben dat
onbegrijpelijk gevonden en eigenlijk
ook onaanvaardbaar. Daarom is het
onderzoek ingezet. Het was nodig als
drukmiddel bij de overreding van de
particuliere verzekeraars om tot een
iagere premiestelling te komen.
Uiteindelijk heeft de staatssecretaris
geen machtsmiddel. Hij zou de
mogelijkheden onderzoeken, maar ze
zijn zeker niet operationeel vóór 1
januari 1993.

Het onderzoek behelst zes punten.
Bij drie ervan is de staatssecretaris
bevestigd in zijn visie en zijn kwanti–
tatieve mvullmg daarvan Bij drie
andere punten ligt dat anders. Hij
heeft een toelichting gegeven die
redelijk bij de SGP-fractie is overge–

komen. Maar de burger zit intussen
wel met een dure polis.

De voorzitter: U moet afronden.

De heer Van der Vlies (SGP): Aan
die dure polis verandert vooreerst
niets. De verzekeraars zullen
reageren op het onderzoek. Die
reactie moet worden afgewacht. De
staatssecretaris is daar nogal terug–
houdend over. Misschien moet
daarover toch nog wat nader
gesproken worden.

Ik trek mijn politieke conclusie. De
SGP-fractie betreurt de gang van
zaken in het achter ons liggende
halfjaar, maar ziet daarin te weinig
verwijtbaarheid aan het adres van de
staatssecretaris om nu een politieke
daad te stellen in de vorm van een al
dan niet knipperend oranje licht.

D

De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Ik dank de staatssecre–
taris voor zijn uitvoerige reactie. Wij
gaan in september verder. Ik
onthoud voorlopig een tweetal
punten. De kraamzorg zal niet per 1
januari 1993 worden overgeheveld.
Hetzelfde geldt in feite voor de
modernisering GGZ en
verpleging-verzorging. Ik denk dat de
staatssecretaris een politieke
mistaxatie maakt door na moeilijke
politieke onderhandelingen steeds
weer redelijk concrete doelen te
formuleren en die vervolgens weer
los te laten, zonder daarbij iets te
zeggen in de trant van "ik heb u
gehoord". Dat heb ik ook bij inter–
ruptie proberen duidelijk te maken.
Het is cruciaal dat er twee wetsvoor–
stellen zijn aangekondigd en dat nu
blijkt dat een en ander waarschijnlijk
geen doorgang vindt. Dat maakt de
geloofwaardigheid van de staatsse–
cretaris op dit punt niet sterker.

Het verhaal van de premies is nog
niet rond. De staatssecretaris zal,
naar ik hoop, met nieuwe informatie
komen, met name in antwoord op de
interruptie van mevrouw Beckers.
Wij moeten hiermee in september
verder. Er zijn nog te veel onzeker–
heden. Er is echter nu al een uiterst
onbevredigend gevoel over de
koopkrachtplaatjes die door de
staatssecretaris in het najaar zijn
gepresenteerd. De daling van de
premie was toen 15% en nu is het
"de dames en heren verzekeraars

moeten het maar zien". Het minste
dat je hiervan in afwachting van
verdere discussie kunt zeggen, is dat
het een zeer leerzame en voorlopig
ook zeer dure les is geweest.

Oog om oog, tand om tand. Ik ga
niet in op de eerste opmerking van
de heer Van Otterloo. Ik stel vast dat
de Partij van de Arbeid de
kntisch duahstische houding totaal
heeft laten vallen. Stel je voor dat
staatssecretaris Dees daar had
gezeten, in een ander kabinet. Stel je
voor dat hij had aangekondigd dat
30% premieverlaging tot de
mogelijkheden had behoord en hier
vervolgens was teruggekomen met
de mededeling dat de heren verzeke–
raars het zelf maar moesten zien.
Dan had ik de Partij van de Arbeid
wel eens willen horen. De wereld
was te klein geweest!

D

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Ik dank de staatssecretaris voor zijn
antwoorden. Dit is het zoveelste
rondje in de stelselherzienlng. Wij
zullen er in de komende tijd nog vele
keren over spreken. Twee aspecten
staan centraal: de voortgang van de
stelselherziening, met weloverwogen
stappen, en het al of niet dalen van
de premies ziektekostenverzekering.
Wat het tweede betreft heeft de
staatssecretaris duidelijk gemaakt
hoe alle misverstand over een
mogelijke premiedaling heeft kunnen
ontstaan. Ik vat het kort en bondig
samen: de cijfers van WVC en het
KLOZ zijn domweg niet met elkaar te
vergelijken. Kan de staatssecretaris
dit bevestigen?

Aan de andere kant wil ik weten,
waarom de staatssecretaris begin dit
jaar niet kon zeggen dat zijn cijfers
niet vergelijkbaar zijn met die van het
KLOZ. Kennelijk gingen we daar toch
van uit. Zat daar niet het grote
misverstand? Ik heb hem dat zoëven
niet horen zeggen, en ik denk dat het
voor de duidelijkheid goed is dat we
daar meer over horen.

Wat de voortgang van de stelsel–
herziening betreft, hebben we nog
veel te verwachten. Er treedt in ieder
geval een vertraging op. Heeft de
staatssecretaris nog goede moed dat
de stelselherziening nog in deze
kabinetsperiode zodanig rondkomt,
dat hij haar op een verantwoorde
manier kan afronden?

Ik heb gesproken over de
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ingeschatte overschrijding, en over
het KLOZ, dat in augustus met
voorstellen zal komen. De staatsse–
cretaris heeft gezegd dat, als het
resultaat niet bevredigend is, de
overheid definitief een standpunt zal
innemen. Het begrip "bevredigend"
is echter rekbaar en ruim. Voor zover
ik heb kunnen nagaan, heeft de
staatssecretaris hier niet op gerea–
geerd in zijn uitvoerig betoog. Voor
het zomerreces wil ik daar toch nog
iets meer over weten.

D
De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! De staatssecretaris heeft
zich weloverwogen, goed en
uitvoerig verantwoord. Hij
benadrukte de noodzaak van consis–
tentie in zijn beleid, en die consis–
tentie is er, zij het dat de voortgang
van de stelselherziening met enige
vertraging gepaard gaat, maar
daarover komen we nog te spreken.
Dat wil ik hem niet verwijten.

Ik heb nog een vraag over de
premiestelling. De staatssecretaris
zei op een gegeven moment dat hij
in januari rechtens aan de bel heeft
getrokken. Daarna zei hij dat hij zich
op een drietal punten heeft vergist,
iets wat we al wisten, wat de winst is
van het onderzoeksrapport. Maar wat
bedoelde hij er eigenlijk mee? Ik stel
die vraag omdat de staatssecretaris
nog eens heeft uitgelegd dat hij
geen bevoegdheid heeft, premies
vast te stellen c.q. te verlagen (daar
zou het om moeten gaan). Kortom,
wat is dat "rechtens" meer dan wat
bijvoorbeeld de Consumentenbond
aan rechten heeft?

Politiek gesproken denk ik dat door
deze affaire het draagvlak voor
verdere maatregelen weliswaar
verder is geërodeerd, maar dat wat
op tafel ligt nog altijd de moeite
waard is om mee door te gaan. Wij
allemaal, en de staatssecretaris in
het bijzonder, moeten ertegen waken
dat de beeldvorming van het beleid
zich losmaakt van de werkelijkheid.
De beeldvorming is negatief
ingekleurd geraakt door affaires als
die van het afgelopen jaar. Wij zullen
de werkelijkheid proberen te taxeren,
dat is onze verantwoordelijkheid,
maar er kan een moment komen dat
werkelijkheid en beeldvorming zo ver
uit elkaar zijn geraakt, dat de geloof–
waardigheid van de staatssecretaris
in het geding komt. Dat is nu niet het

geval, maar het moet niet nog eens
gebeuren.

D
Mevrouw Kamp (VVD): Voorzitter! Ik
dank de regering voor de
antwoorden. Op verschillende zaken
komen we in de loop van het najaar
terug, waarbij we zullen zien hoe
groot en hoe warm de politieke steun
van het CDA is. Dank voor de
toezegging van de staatssecretaris
voor de notitie over eventuele strij–
digheid met een volksverzekering,
met het invoeren van een
vermogenstoets. Over de aanzui–
gende werking wil ik nog opmerken
dat wij hier bij de behandeling van
de stelselherziening tweede fase,
hebben gepleit voor het eerst
ontwikkelen van de instrumenten, en
pas daarna overheveling. Dit was
analoog aan wat de heer Lansink
daarover zei; kortheidshalve verwijs
ik daarnaar. Ik noem in dit verband
dat het Dees-effect door de staats–
secretaris in de Eerste Kamer totaal
is ontkend.

Ik heb niet gehoord of we in het
bezit worden gesteld van cijfers over
de kostenontwikkeling van de zieken–
fondsen. De staatssecretaris
verdedigt natuurlijk zijn onvoor–
stelbaar dappere politieke uitspraken
die hij eerst deed over de premiever–
laging. Hij ging uit van verkeerd
cijfermateriaal. De burger is eerst
wat beloofd; de verdediging vind ik
zwak.

Slechte schrijvers geven de schuld
aan de pen, slechte politici geven de
schuld aan de cijfers!

D

De heer Lansink (CDA): Mijnheer de
voorzitter! De heer Kohnstamm
beluisterend, soms met instemming,
denk ik wel eens: oppositie voeren
kan soms dankbaar zijn. Over dank
gesproken, ik dank de staatssecre–
taris voor zijn uitvoerige antwoord. Ik
herhaal dat ik vandaag niet namens
mijn fractie een definitief
eindoordeel over de structurele
elementen kan geven. Ik beluister bij
de staatssecretaris eigenlijk geen
afwijzing van de "ja, maar
anders"-benadering, maar ook geen
hartelijke instemming. Ik wijs erop
dat hij heeft gezegd dat het verplicht
eigen risico onwenselijk is, maar dat
hij het niet heeft weggepoetst. Wat
betreft de aanvullende verzekering:

opschoning kan, Dunning kan, de
knipvarianten kunnen. Ik heb daar
weiiswaar een kanttekening bij
geplaatst, maar ik ben toch blij dat
het kan. Voor de rest zullen wij in
september een en ander nader
bekijken.

De pas op de plaats is juist
bedoeld om te weten hoe verder te
gaan. Daarin behoren die structurele
elementen. Een wat royalere beant–
woording op dat punt zou ik op prijs
hebben gesteld, maar ik kan mij
voorstellen dat er nog even wat tijd
voor nodig is. Er liggen namelijk nog
punten die van uitermate groot
belang zijn, zoals de vergrijzingsre–
serve, de WTZ etc. Dat vergt een
behoorlijke schriftelijke voorbe–
reiding en het nog eens en nog eens
lezen van de stukken. Ik neem aan
dat wij in september dan echt
spijkers met koppen kunnen slaan.
Dat geldt overigens ook voor de
vermogenstoets, aangezien ons een
nota ter zake is toegezegd.

Ten aanzien van het omvangrijke
rapport van de Algemene Reken–
kamer dat zich goed laat lezen, heb
ik al eerder gezegd dat een genuan–
ceerd oordeel mogelijk is. De staats–
secretaris heeft ook een aantal zaken
uit dat rapport gebruikt om zijn
betoog te onderbouwen. Het is mij
opgevallen dat de politieke opportu–
niteit van zijn uitspraken, mede gelet
op de discussie in het mondeling
overleg, nog niet voldoende aan de
orde is gekomen in zijn antwoord. Ik
vraag hem dat alsnog te doen. Ik heb
er alle begrip voor dat men wel eens
hoog moet inzetten en dat het voor
kan kornen dat niet alle gegevens er
zijn, maar nogmaals, er is een
bepaalde werking van uitgegaan. Het
lijkt mij dat dit tot een wat pittiger
beantwoording op dat punt in de
richting van de Kamer had kunnen
leiden. Maar misschien gebeurt dat
nog.

D

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Voorzitter! De
politieke problemen zijn allesbehalve
opgelost. De staatssecretaris zegt:
een sober maar solidair pakket, een
goede discussie over Dunning; ik
kom uit ergens tussen 92% en 96%.
Wat dreigt is een verdere verkleining
van de basisverzekering, een
uitwijken naar grotere aanvullende
verzekeringen en meer eigen risico's.

Tweede Kamer
Stelselwijziging
ziektekostenverzekering

25 j u n i 1992
TK94 94-5938



Beckers-de Bruijn

Dat is slecht voor de mensen die
veel zorg nodig hebben en weinig
geld hebben. De staatssecretaris
zegt: geen verplicht eigen risico,
maar wel meer eigen bijdragen waar
de toegankelijkheid niet aan de orde
is. Wat dreigt - hoor het CDA - zijn
eigen bijdragen die bijna overal
verschijnen. Dan is er wat mij betreft
weinig verschil met een verplicht
eigen risico. De inzet van het CDA is
mij duidelijk. Het geeft zelfs geen
oordeel over de brief van 5 juni.

De afhankelijkheid van de verzeke–
raars blijkt buitengewoon groot. Dat
gaat ons tijdens de verdere stelsel–
wijziging parten spelen. Ik vind de
afloop van de premiediscussie heel
onbevredigend. Ik wil verder praten
over de koopkracht voor 1992. Wil
de staatssecretaris ons daartoe
nadere informatie geven, zodra hij
dat kan?

Het draagvlak in de samenleving is
op dit moment minimaal. Ik moet er
bij zeggen dat ook de politiek
daarvoor verantwoordelijk is. De
belangengroepen in de gezond–
heidszorg proberen natuurlijk in te
breken bij de politiek. En dat is ze
gelukt ook.

De staatssecretaris heeft mijn
belangrijkste vraag niet beantwoord.
Daarom ging ik zoëven nog naar de
interruptiemicrofoon. Ik moet de
vraag dus herhalen, voordat mijn
fractie een definitief oordeel geeft,
waarvoor ik een derde termijn nodig
zal hebben. Acht de staatssecretaris
zich nog in staat en voldoende
geloofwaardig in de samenleving om
de stelselwijziging zoals hij die
beoogt weer op de rails te krijgen?

De voorzitter: De staatssecretaris
heeft gevraagd om een korte
schorsing. Lettend op de punten die
wij nog moeten behandelen, lijkt het
mij verstandig dat wij tussendoor
iets anders behandelen.

De beraadslaging wordt geschorst.

Aan de orde is de behandeling van
de tijdens de UCV van 15 juni 1992
over de verkeersveiligheid
ingediende motie–
Jorritsma-Lebbink c.s over motor–
voertuigverlichting overdag (21043,
nr. 14).

(Zie UCV 44 van 15 juni 1992.)

De voorzitter: Het is mij gebleken,
dat deze motie voldoende wordt
ondersteund.

De beraadslaging wordt geopend.

D

Mevrouw Roosen-van Pelt (CDA):
Mijnheer de voorzitter! De
CDA-fractie heeft opening van de
beraadslaging van de UCV verkeers–
veiligheid gevraagd die op 15 juni jl.
heeft plaatsgevonden, en wel ten
aanzien van het onderdeel motor–
voertuigverlichting voor overdag. De
minister van Justitie was bij deze
UCV niet aanwezig, wel heeft hij de
Kamer een nadere brief doen
toekomen ten aanzien van de
handhavingsaspecten van MVO.
Zoals ik de brief van de minister van
Justitie nu interpreteer, is er geen
ruimte voor een handhavingsbeleid
dat extra werk voor de opsporings–
ambtenaren en vervolgingsinstanties
teweegbrengt. Meer dan het
meenemen in routinecontroles zit er
volgens de minister niet in. Mijn
vraag is of het kabinet bereid is om
bij een mogelijke gedragsverplichting
voor MVO een grotere inspannings–
verplichting op zich te willen nemen,
dan nu in de brief is neergelegd. Ziet
de minister van Justitie ruimte om
daar prioriteit aan te geven? Is hij
bereid om ten behoeve van de
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
van de maatregel extra politie en
justitie in te zetten?

D

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik wil
mij in deze termijn niet tot de
minister van Justitie richten, want
zijn brief van 8 mei is klip en klaar.
Het meest pikante daarin is dat hij
de controle op motorvoertuigver–
lichting overdag wil koppelen aan de
controle op alcoholgebruik.

Ik wil mij eigenlijk alleen maar tot
de CDA-fractie richten. Vanavond
komt de motie inzake dit onderwerp
aan de orde. Gelukkig gebeurt dat
heel tijdig. Wij dachten dat de
minister verleden week over dit
onderwerp zou gaan spreken met
haar Belgische collega, maar zij doet
dat pas in het najaar van dit jaar.
Dan weet de minister in elk geval
waar de Kamer aan toe is. Het
gebruik van de eeuwige smoes dat
het op dit moment niet opportuun is,

zou ik de CDA-fractie sterk willen
ontraden. Of je zegt waar je staat en
dan gaat de minister niet met een
vrijbrief naar Brussel, maar dan weet
ze welk uitgangspunt het Neder–
landse parlement heeft. Dat is eerlijk,
want de minister heeft ons een
besluit meegedeeld. Of je stemt
tegen, maar dan moet dat gebeuren,
omdat je het met de minister eens
bent.

Mevrouw Roosen-van Pelt (CDA):
Op dit moment zijn de stemmingen
niet aan de orde. Dat is vanavond
pas. Wij zullen vanavond laten horen
of wij voor of tegen de motie zijn.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Dat is heel goed, maar ik
weet dat altijd in stemverklaringen
naar voren komt dat het niet
opportuun is. Ik weet ook dat ik dan
niet mag interrumperen.

Mevrouw Roosen-van Pelt (CDA):
Natuurlijk weet mevrouw Jorritsma
niet of wij wel of geen stemver–
klaring zullen geven en of wij wel of
niet voorstemmen. Dat is vanavond
pas aan de orde.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Daarom waarschuw ik u nu
vast.

D

Minister Hirsch Ballin : Mijnheer de
voorzitter! Mevrouw Roosen heeft
gevraagd of er wat betreft justitie en
politie nog iets anders op het vuur
staat dan omschreven in mijn brief
van 2 juni jl. Het antwoord dat ik
daarop moet geven, is dat dat niet
het geval is. Ik heb in die brief
aangegeven hoe ik aankijk tegen de
handhaafbaarheid, de basisvoor–
lichting, de overtuiging ten aanzien
van de maatregel en de aanvullende
activiteiten. Er is geen extra
capaciteit beschikbaar. Zoals
bekend, staat het politie– en
justitie-apparaat bijzonder zwaar
onder druk. Het is wel mogelijk om
de geconstateerde overtredingen van
een mogelijke verplichting ten
aanzien van de motorvoertuigver–
lichting mee te nemen bij
gelegenheid van op andere
doeleinden gerichte handhavingsac–
tiviteiten.

Ten slotte heb ik in die brief ook
het perspectief aangegeven dat in de
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Hirsch Ballin

beoordeling van de handhaaf–
baarheid mijnerzijds een voertuigeis
van belang is. Ik teken hierbij aan dat
een voertuigeis uiteraard alleen goed
kan functioneren als er niet allerlei
onderscheidingen naar gelang van
snelheden waarboven of waaronder
de verplichting zou gelden, worden
gemaakt.

Mevrouw Roosen-van Pelt (CDA):
Voorzitter! Een voertuigeis is op dit
moment hier niet aan de orde. Het
gaat erover of er een handhaaf–
baarheid is die meer is dan in de
brief wordt aangegeven. Ik moet
concluderen dat dit niet het geval is,
dus "nee".

Minister Hirsch Ballin : Voorzitter!
Ik heb mderdaad mijn visie op
handhavingsmogelijkheden volledig
beschreven in deze brief.

De voorzitter Dit was een debat
van één termijn.

De beraadslaging wordt gesloten.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- de brief van de staatssecre–
taris van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur over Invoe–
ringsmaatregelen tweede fase
stelselwijziging ziektekostenver–
zekering (22393. nr. 20) , en van:
- de motie-De Korte over de vermo–
genstoets en de eigen bijdrage voor
indeling in een AWBZ-instelling
(22300, nr. 26).

De beraadslaging wordt hervat.

D

Staatssecretaris Simons : Mijnheer
de voorzitter! De heer Van Otterloo
heeft een nadere vraag gesteld over
de totale kostenontwikkelmg 1992.
Hij verwees hierbij naar de
CBS-rapportage en het rapport van
de Rekenkamer.

Voor alle duidelijkheid: De Reken–
kamer spreekt over de feitelijke
kosten van de verzekeraars. Hier zit
de hele "bubbel" van de nabetaling
in, waarover het nadere onderzoek
COTG/Ziekenfondsraad meer
specifiek uitkomst moet bieden. In
het FOZ 1993 zullen wij ook hierover
verantwoording afleggen, waarbij wij
ook zullen aangeven wat dat voor de

komende jaren betekent. Het CBS
praat in zijn opgave van de kosten–
ontwikkeling over de kosten van
instellingen. Dit verklaart in belang–
rijke mate het verschil.

Over de WTZ heeft de heer
Leerling nog een expliciete vraag
gesteld Ik kan mij voorstellen dat er
misschien een misverstand over de
WTZ bestaat. Het heeft mij ook
enige tijd gekost voor de systematiek
mij glashelder was. Wat de bestuur–
lijke verantwoordelijkheden betreft,
bepaalt de staatssecretaris van
Volksgezondheid na overleg met de
particuliere verzekeraars - dat doen
wij ook; dit is goed gebruik de
afgelopen jaren - de hoogte van de
standaardpakketpolispremie. Dit is
natuurlijk een van de factoren die
invloed heeft op de omslagbijdrage.
Voor de omslagbijdrage in zichzelf
ligt de formele verantwoordelijkheid
bij het bestuur van de SUO. In
overleg met het bestuur van de SUO
is de afspraak gemaakt waar ik net
over gesproken heb. Er is een
inspanningsverplichting om -
natuurlijk verantwoord, kijkend naar
kostenontwikkeling etcetera - de
zaak enigszins terug te dringen.
Verderreikende suggesties met de
WTZ zullen mogelijk ook in verdere
parlementaire debatten aan de orde
komen.

De heer Van der Vlies heeft nog
een vraag gesteld over het tempo. Ik
kom bij de beantwoording hiervan
ook nog op een vraag van de heer
Kohnstamm over de kraamzorg,
GGZ, en ouderenzorg. In de
kabinetsbrief staat: maatregelen
1993, 1994. Er staat niet 1 januari
1993. Het lijkt ons dat dit pakket in
de resterende kabinetsperiode
haalbaar is - zonder ons op data te
forceren - ook wat betreft de
voorbereiding die nodig is. Ik hoop
dat het wetsontwerp, na advies van
de Raad van State, snel ingediend
kan worden. De Kamers hebben de
AMvB eerder gezien, dus de inhoud
van de stukken is bekend. Het
verzoek in de motie-Lansink/Van
Otterloo was om die zaak bij wet in
gang te zetten en verder door te
voeren. Ik hoop, met de heer
Kohnstamm, dat, los bezien van de
inhoudelijke opmerkingen over de
functionele omschrijving, dit voor
een kamermeerderheid kan
betekenen dat een redelijk snelle
parlementaire behandeling gewaar–
borgd is. Ik kan echter geen ijzer met

handen breken. Er kunnen nieuwe
inhoudelijke vragen naar voren
komen en op zijn vroegst kan in de
loop van 1993 de parlementaire
behandeling zijn afgerond. Dat heeft
voor de invoering van de maatre–
gelen een vertragend effect. Het
kabinet meent - daarom doet het
ook de voorstellen die het doet - dat
als zij nu worden ingezet - genoemd
zijn tandheelkunde, kraamhulp
enzovoorts - vandaag met de
voorbereiding begonnen moet
worden, gelet op de ervaringen van
de afgelopen jaren. Wij weten dat
een en ander hier en daar ook forse
maatschappelijke discussies
oplevert, zeker als de Dunning-lijn
wordt geïmplementeerd, dus wij
forceren niet om de datum van 1
januari 1993 te halen. Als met name
de functionele omschrvingen in de
twee genoemde sectoren per 1
januari, met parlementaire
instemming, haalbaar zijn, dan is
mijn verwachting dat het veld zo ver
is met zijn voorbereiding - de
verpleging en verzorging was dat
vorig jaar al, men wilde wel, en ook
de GGZ-sector is ver met de voorbe–
reidingen ver - dat er, als dit
wetsvoorstel laat in dit jaar parle–
mentair afgedaan kan worden, per 1
januari geen schokeffect zal
ontstaan. Ik maak een onderscheid
voor de kraamzorg. Voor die sector
zal de datum 1 januari 1993 proble–
matisch zijn.

De heer Kohnstamm sprak nog
over nieuwe informatie, verwijzend
naar een antwoord mijnerzijds op
een eerdere vraag van mevrouw
Beckers. Ik heb - niet meer en niet
minder - de toezegging gedaan, dat
ik de bereidheid heb om in een
vervolgoverleg met verzekeraars aan
het eind van het jaar te bezien wat
de premie-ontwikkeling in de particu–
liere markt door de band genomen
zal zijn, ook met het oog op 1 januari
1993. Dat lijkt mij relevant.

De heer Kohnstamm (D66): Voor
de berekening van de mogelijkheden
voor premieverlaging in 1992 is
bovendien nog een aantal elementen
uit het rapport van de Rekenkamer
relevant. Het negatief inkomen per
saldo eind 1991 is de uitgangspo–
sitie voor 1992. Zo zijn er twee
andere factoren waarover ik ook in
eerste termijn om opheldering heb
gevraagd, want dat biedt de basis
voor een verdere inschatting van
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Simons

hetgeen reëel, macro bezien,
mogelijk is.

Staatssecretans Simons : Zeker,
maar rendementsposities wisselen
per particuliere verzekeringsbranche
en opvattingen wisselen over de
vraag in welk tempo rendement
hersteld moet worden. Kortom, wij
spreken in deze debatten en in onze
analyses bijna altijd over macro–
ontwikkelingen. De premieverla–
gingen tot nu van grote en kleine
maatschappijen geven een heel
divers beeld.

De heer Kohnstamm (D66): Wij
hebben over het negatief inkomen in
1988 van de verzekering een macro–
bedrag, over 1989 en 1990 wordt
gezegd dat het een beetje "brake
even" is en over 1991 zwijgt
iedereen, terwijl de Rekenkamer zegt
dat voor de macro-premieberekening
van 1992 de negatieve uitkomst van
1991 relevant is. Dat cijfer zullen wij
toch op een gegeven moment
moeten hebben om het publieke
debat - dat de staatssecretaris
terecht aan heeft willen zwengelen -
ook met iets te kunnen beëindigen.

Staatssecretaris Simons : Dat is aan
de Kamer. Zijdens de Kamer is de
tijd erg kort geweest om het premie–
onderzoek intensief te bestuderen. Ik
heb daarom een intensieve verant–
woording afgelegd over de feiten en
de omstandigheden. Vervolgens
zullen op grond van het materiaal
wat nu op onderdelen op tafel ligt,
verdere exercities nodig zijn. Soms
zal dat aanleiding zijn voor particu–
liere verzekeraars om op een bepaald
punt meer te willen weten. Soms kan
dat aanleiding voor de overheid zijn
om - ik noem het punt van de collec–
tieve contracten - te bezien of het
wenselijk is om daar verder in te
duiken met het oog op mogelijke
nadere beleidsmaatregelen. Dat zijn
afwegingen die elke partij voor
zichzelf moet maken. Maar ik vind
het niet nodig om een soort publiek
debat te voeren over de afwikkeling
van het premie-onderzoek in de zin
van het bezien wat de mogelijkheden
zijn voor premiereductie, want ik
denk dat alle informatie nu op tafel
llgt. Op dat punt zou ik niet weten
welke informatie van de zijde van het
kabinet nog op tafel gelegd zou
kunnen worden.

De heer Leerling sprak over de

voorstellen voor 1994. Ik heb daar al
iets over gezegd toen ik een vraag
van de heer Kohnstamm beant–
woordde. Voor het nadere overleg
meteen na het zomerreces
betekenen de voorstellen - ik
reageer hiermee ook op een vraag
van de heer Lansink - dat je in het
najaar van dit jaar vast moet kunnen
stellen of en op welke punten er een
politieke consensus is, wM je
vanwege de zorgvuldige implemen–
tatie de maatregelen voor 1994
sowieso kunnen nemen. Daarom heb
ik ook gesproken over de structuur–
aanpak van het kabinet.

De heer Van Middelkoop sprak
over "rechtens ingehouden". Ik zal
de Kamer de desbetreffende tekst
ter hand stellen. Daarmee wil ik
volstaan, want anders ga ik de zaak
helemaal voorlezen en toelichten.
Het gaat om de tekst van de
artikelen die verwijzen naar de
mogelijkheden die er rechtens zijn. Ik
werd uitgenodigd, conform de wet
na te gaan waarom er iets gebeurt
dat afwijkt van wat wij veronder–
stellen. Dat kan natuurlijk ook de
Consumentenbond doen, maar ik
ben publiekelijk gehouden om dat te
doen. Dat was ook de formele grond
voor mij om vragen aan het KLOZ te
stellen. Men had natuurlijk ook
kunnen zeggen: het is wel een
interessante vraag van deze burger–
staatssecretaris Simons, maar het is
onze zaak wat wij per 1 januari met
die premies doen. Ook zonder wet
zou het KLOZ stellig bereid zijn
geweest om dat debat aan te gaan.
Ik heb echter een formele titel om
dat te doen.

De heer Van Middelkoop heeft
naar mijn gevoel een belangwek–
kende opmerking gemaakt toen hij
sprak over beeldvorming en
draagvlak. In eerste termijn heb ik
daar een kanttekening bij gemaakt
en ik houd het erop dat - het is zeker
geen exclusief volksgezondheids–
vraagstuk dat in deze beleidssector
een rol speelt - als de overheid in
een bepaalde sector tot verande–
ringen wil besluiten en ook daadwer–
kelijk besluit, diezelfde overheid -
een parlementaire meerderheid - in
hoge mate medeverantwoordelijk is
voor het creëren van dat draagvlak.
Ik zeg in alle rust dat je niet voort–
durend over de hoofdkoers twijfel
kunt uitspreken om vervolgens
degene die de hoofdlijn verdedigt, te
melden dat je niet goed verder durft

omdat het draagvlak zo kwetsbaar is
Ik ben van mening dat je staat voor
een zaak of niet. Ik zeg dit met
overtuiging; het zal wel mijn stijl zijn,
maar het heeft bij mij ook te maken
met een bestuurlijke opvatting.
Vervolgens moet je alle bereidheid
hebben om in de uitvoeringspraktijk
te nuanceren, nader te normeren,
tempo's te verlagen en dergelijke.

Ik kom nu op een opmerking van
de heer Lansink. Het is jammer dat
er geen eindoordeel van de kant van
de CDA-fractie is. Zij wil dat
opschorten tot augustus of
september. Het ging over de
voortgang van de stelselwijziging
zoals die door het kabinet is voorge–
steld. De heer Lansink voegde er een
oordeel over het "ja, tenzij" aan toe.
Hij concludeerde dat er bij mij een
zekere sympathie bestond voor de
nuancering tot "ja, anders". Dat vind
ik een te hoog abstractieniveau. Het
abstractieniveau is de brief van het
kabinet en de structuurvoorstellen
die het in die brief doet. Dat is naar
mijn oordeel dan ook de inzet van de
vervolgdiscussie die in september zal
plaatsvinden.

Ik kom daarmee op de directe
vraag van mevrouw Beckers. In 1990
heeft het kabinet, kijkend naar de
ervaringen met de eerste fase van de
stelselwijziging, in de nota Werken
aan zorgvernieuwing zijn benadering
van de stelselwijziging neergelegd.
Wij zijn nu anderhalf jaar verder en
ervaringen rijker. Wij hebben
inzichten opgedaan en fundamentele
heroverwegingen uitgevoerd langs
de vijf, zes lijnen die ik heb
geschetst. Het totale kabinet is tot
de conclusie gekomen dat dit de
structuurelementen zijn die om
verdere verdieping vragen. Zij
moeten leiden tot dit type maatre–
gelen. Dit staat los van exacte data.
Daar ligt precies de politieke grens.
Indien de hoofdlijn van deze brief en
de daarin vervatte structuurmaatre–
gelen in het septemberoverleg
worden gewijzigd in de connotatie
van "ja anders"; indien dan ook de
structuurelementen eruit gehaald
worden en andere structuurele–
menten worden toegevoegd, dan
meen ik, sprekend vanuit mijn
verantwoordelijkheid, dat de stelsel–
wijziging uiterst problematisch
geworden is.

Indien de brief zoals deze nu voor
ons ligt op parlementaire steun kan
rekenen op enige moment na
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vandaag, dan acht ik de komende
jaren een stelselwijziging vanuit deze
hoofdoptiek bezien, haalbaar.

De heer Lansink (CDA): Voorzitter!
Ik wil hierover toch nog wel een
opmerking maken. De staatssecre–
taris noemde in antwoord op een
vraag van de heer Van Middelkoop
over de verbinding tussen beeld–
vorming en draagvlak mijn naam en
dus de CDA-fractie.

Misschien wil de staatssecretaris
de geschiedems van de stelselwij–
ziging nog eens nagaan vanaf het
begin. Wie hebben hier steeds de kar
getrokken als er in deze Kamer werd
gediscussieerd over de zaak? Wie
gingen door, ook na het rapport van
de commissie-Dekker? Wie hebben
daarover met de VVD-fractie gedis–
cussieerd? Dat waren een paar
fracties: het CDA, D66, het GPV en
de PPR. Daarmee is het begonnen.

Om uiteenlopende redenen, die ik
overigens respecteer, konden
anderen de discussie niet altijd
meemaken. Ik zeg daarmee niet dat
zij ons in de discussie niet wilden
volgen. Zij hadden over een stelsel–
herziening andere opvattingen.

De staatssecretaris moet die lijnen
eens bekijken na het rapport van de
commissie-Dekker. Hij heeft veran–
deringen aangebracht in de
WAZ-nota. Ik respecteer dat. Hij kan
echter niet zeggen het te betreuren
dat ik nog geen eindoordeel kan
uitspreken over de brief van het
kabinet. Dat geldt te meer omdat er
een verbinding moet worden gelegd
tussen de brief en het onderzoek
waarover wij hebben gesproken. Ik
zeg de staatssecretaris toe dat wij in
september of wanneer wij hierover
ook debatteren - wij hebben
daarover niet voor niets een
eensgezind besluit genomen
vanochtend in de vaste Commissie
voor volksgezondheid - zo goed
mogelijk helderheid over ons
standpunt zullen verschaffen.

Als de staatssecretaris zegt dat de
optie "ja, maar anders" hem te
giobaal is, dan vraag ik hem wie "ja,
tenzij" heeft geformuleerd? Dat is
toch een zelfde soort formule?

Staatssecretaris Simons : Waarom
introduceert u een andere formule
als de "ja, tenzij"-formule zo beteke–
nisvol is?

De heer Lansink (CDA): Ik heb

daarmee de beste bedoelingen. "Ja,
tenzij" kan voortdurend uitstel
betekenen. Dat schept geen duide–
lijkheid. Als op een aantal punten
een andere invulling zou worden
gegeven aan een van de elementen,
zouden wij weleens verder kunnen
komen en beter kunnen opschieten
dan wanneer de formule "ja, tenzij"
uitwerkt in toestanden die wij
beleefd hebben rond de premie–
ontwikkeling. Dat zit er achter mijn
suggestie. In die zin vond ik het
antwoord van de staatssecretaris
niet ruimhartig. Ik kan dat begrijpen.
Het is best mogelijk dat wij alsnog
van het nut overtuigd raken van een
enkel punt waarover nu nog verschil
van mening bestaat.

De staatssecretaris kan niet van
ons vergen gezien de discussie en
het document dat wij pas gisteren
hebben ontvangen dat wij vandaag
een definitief oordeel over de brief
geven. Dat kan hij niet van ons
vergen.

Staatssecretaris Simons: Voorzitter!
Ik wil nog wel iets zeggen over de
relatie tussen de brief van het
kabinet "Weloverwogen verder" en
het premie-onderzoek. Natuurlijk
respecteer ik het als de Kamer zegt
dat met name het laatste rapport van
de staatssecretaris laat is
verschenen. Over de brief kan een
politiek oordeel geveld worden. Voor
een feitelijk oordeel over de
betekenis van het premie-onderzoek,
over de ins en outs van vergrijzing,
kortom voor een oordeel over die
hele machinerie is vanzelfsprekend
een goede schriftelijke ronde nodig.

Ik heb gezegd, het jammer te
vinden dat de CDA-fractie zich niet
uitspreekt over de hoofdlijn van de
brief van het kabinet zoals dat door
een andere fractie wel is gedaan. De
hoofdinzet is de formule "ja, tenzij".
Deze formule bevat de volgende
structuurelementen: eigen bijdrage,
geen verplicht eigen risico, verso–
bering van het pakket. Ik vind het
jammer dat de CDA-fractie niet zegt:
dit is een hele heldere lijn. Je kunt
daar verschillend over denken, maar
het is een keuze die het kabinet
gemaakt heeft. Ik onderstreep het
woord kabinet.

Ik zeg in antwoord op een vraag
van mevrouw Beckers laten wij de
betekenis van "anders" in de formule
"ja, maar anders" maar niet
nuanceren. Misschien mag ik mij nog

een opmerking daarover permitteren.
Een beoordeling daarvan is alleen
mogelijk als ook duidelijk is tegen
welke structuurelementen ja wordt
gezegd en tegen welke structuurele–
menten nee. Namens het kabinet zeg
ik dat wij deze inzet, deze benade–
ringswijze van "ja, tenzij" de meest
vruchtbare achten om de komende
jaren mee verder te gaan. Mevrouw
Beckers heeft mij een persoonlijke
vraag gesteld Indien in betekenis–
volle mate die hoofdlijn die het
kabinet hier neerlegt, geen parle–
mentaire steun zal krijgen in
september, dan meen ik dat ik niet in
staat ben om verdere verantwoorde–
lijkheid te dragen.

De heer Bolkestein (VVD):
Voorzitter! Ik vraag het woord in
derde termijn.

De voorzitter : Het is mij gebleken
dat meer mensen zich bij dit verzoek
aansluiten. Ik stel voor, de derde
termijn te doen plaatsvinden na de
dinerpauze. Na de dinerpauze
hebben wij een heel korte stemming
in verband met de Vinex-procedure.
Daarna vindt de heropening plaats.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het verslag van een

mondeling overleg over de Vinex
(21879),en van
- de motie-Te Veldhuis over de
ontwikkelingsrichting Utrecht/
Vleuten-De Meern (21879, nr. 22).

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Lankhorst (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Mevrouw
Versnel zal mede namens mij een
aantal moties indienen die wij
eigenlijk al aangekondigd hebben in
het mondeling overleg van afgelopen
dinsdagavond. Die komen erop neer
dat wij de minister volgen in zijn
oorspronkelijke voorstellen en dat wij
het eindresultaat van de onderhan–
deling met Utrecht als negatief
kwalificeren. Dat is op zichzelf
jammer.

Mijn fractie heeft toentertijd wel
gestemd voor de motie op stuk nr.
17, omdat wij hoopten dat er in het
overleg met Utrecht meer uit zou
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komen. Helaas is dat niet het geval.
Ik denk dat dit deels komt door de
bestuurlijke aanpak, zoals men die
daar meent te moeten doen. Daar
blijf ik verder buiten. Ik constateer
echter wel dat er keuzen zijn
gemaakt die in strijd zijn met de
uitgangspunten van de Vierde nota
extra. Ik constateer met name dat
het Groene Hart zal worden
aangetast.

Ik wil nu ook maar vast ons
oordeel over de Vierde nota ruimte–
lijke ordening extra geven. Dan hoef
ik daar vannacht geen stemverklaring
over te geven. Mijn fractle zal voor
de Vierde nota extra stemmen. Zij
maakt daarbij wel de volgende
kanttekening: wij vinden dat er in de
totale nota te veel wordt uitgegaan
van economische groei. Het kabinet
hoopt dat een aantal zaken substi–
tutie met zich zal brengen. Het hoopt
bijvoorbeeld dat wij door de aanleg
van de Betuwelijn minder verkeer
over de weg krijgen. Dat geldt ook
voor de hogesnelheidslijn. Daardoor
zou het luchtverkeer in Europa
kunnen verminderen. Wij vrezen dat
dit niet waargemaakt zal kunnen
worden en dat het allemaal
"en/en/en" is. Wij zullen het kabinet
op dle punten waarschijnlijk nog wel
tegenkomen, ook met de eigen
uitgangspunten, maar dat zien wij
later. Dat zal ons er nu niet van
weerhouden om voor de Vierde nota
extra te stemmen.

D
De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Wat dat laatste betreft, sluit ik mij
aan bij collega Lankhorst. In de
discussie rondom de Vinex hebben
wij echter ook heel nadrukkelijk
aandacht gevraagd voor de proble–
matiek die vandaag in dit korte debat
aan de orde is. Het onderwerp van
de discussie in de PKB ruimtelijk
beleid betreft de ontwikkelingen in
het Utrechtse stadsgewest, in het
bijzonder de woningbouw in het
kassengebied Vleuten-De Meern. Er
is veel over gediscussieerd. De
glastuinbouw zou gefaseerd
verplaatst moeten worden naar de
nabij gelegen locatie Harmeler–
waard.lk verzet mij daartegen, omdat
er nog steeds geen zekerheid is over
een locatie van 180 ha netto glas
aldaar. Bovendien is een dergelijke
verplaatsing nogal kostbaar. Voor de
uitwerking van dit motief verwijs ik

kortheidshalve naar hetgeen gedepu–
teerde staten van Utrecht ons voor
hebben gehouden. Dat kwam mij
overtuigend voor. Het is ongetwijfeld
bij de bewindslieden bekend.
Daarom ondersteun ik de motie van
collega Te Veldhuis op stuk nr. 22.
Verder heb ik niet de indruk, dat een
mogelijke verplaatsing van
glastuinbouw naar de Harmeler–
waard een ongewenste inbreuk zou
maken op het Groene Hart.

Voorzitter! De groeigemeente
Houten behoeft naar onze opvatting
niet verder door te groeien. Op
bladzijde 190 van de PKB staat
vermeld, dat de status van de groei–
gemeente voor Houten eindigt in
1993. Hoe zit het dan met een
kennelijk nieuwe groeitaak na 2005?
Ik voel er weinig voor, dat Houten
dan weer als alternatief moet dienen
voor de opvang van de woonbe–
hoefte in het Utrechtse stadsgewest.
Kan daarop een nadere toelichting
worden gegeven? Gelet op dit
standpunt sta ik voorshands achter
de concept-motie van de collega's
Versnel en Lankhorst, waarin zij de
bewindslieden verzoeken om de
gemeente Houten, waartoe ook
Schalkwijk behoort, in de PKB als
alternatief te schrappen. Houten als
een nog grotere forenzenstad zal
naar mijn vaste overtuiging meer
problemen opleveren in de vorm van
een eenzijdige leeftijdsopbouw en de
opbouw van nieuwe sociaal-culturele
verhoudingen.

D
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! De door de Kamer
aanvaarde motie inzake de ontwikke–
lingsrichting Utrecht/Vleuten-De
Meern vroeg om overleg met
provincie, gemeenten en de glastuin–
bouwers en gaf daarvoor enkele
kaders aan, te weten verplaatsing
van de glastuinbouw en uitvoer–
baarheid binnen het rijksbod. Het
overleg is gevoerd en heeft partijen
nader tot elkaar gebracht. Het woord
"overeenstemming" dekt de werke–
lijkheid echter niet. Het is nu aan de
Kamer beslissingen te nemen. Ik
vind, dat dit moet gebeuren onder
erkenning van de blijvende verant–
woordelijkheid van met name de
provincie voor de ruimtelijke indeling
van het gebied. Na de eerdere
kameruitspraak is deze ruimte echter
wel beperkt. Handhaving van het

huidige kassengebied behoort
sedertdien niet meer tot de gelijk–
waardige alternatieven. Verplaatsing
van de glastuinbouw naar de Harme–
lerwaard is voor mij wel een
aanvaardbare mogelijkheid. Er wordt
recht gedaan aan de belangrijke
functie van deze bedrijfstak voor
gemeenten en regio, het gebied
heeft reeds een dergelijke
bestemming gekregen en bovendien
is niet te verwachten, dat hier een
glazen stad zal ontstaan, zoals in
andere glastuinbouwgebieden soms
wel het geval is. Mag ik voorts uit de
voorgestelde PKB-tekst afleiden, dat
de uiteindelijke omvang van de
glastuinbouwfunctie niet eenzijdig
door de minister zal worden bepaald,
maar in overleg met provincie en
gemeenten aan de hand van een
inrichtingsstudie?

Een punt van geschil en
onzekerheid blijven de kosten van
het verstedelijkingsmodel. Daarin is
Utrecht echter niet uniek. Ik ga ervan
uit, dat als de kosten werkelijk de
door de minister gehanteerde
ramingen aanmerkelijk te boven
zullen gaan, de opvang hiervan een
zaak is, waarvoor ook het Rijk een
verantwoordelijkheid zou moeten
dragen. Overigens kan verplaatsing
van de glastuinbouw op korte
afstand een kostendrukkende factor
zijn.

Wat Houten betreft, heb ik geen
behoefte aan een wijziging van de
voorgestelde tekst. Ik zou het
betreuren, als Schalkwijk aan verste–
delijking zou moeten geloven. Maar
ik meen, dat dit soort keuzen aan
provincie en gemeenten moet
worden overgelaten

D

De heer Te Veldhuis (VVD):
Mijnheer de voorzitter! Ik heb in het
mondeling overleg van dinsdag jl.
uitvoerig geargumenteerd, waarom
de VVD-fractie niet kan instemmen
met de regeringsvoorstellen ten
aanzien van Utrecht en de
glastuinbouw Vleuten-De Meern.
Daarom wil ik mijn aangehouden
motie op stuk nr. 22 van 25
november jl. alsnog in stemming
laten komen. Omdat inmiddels een
gewljzigde PKB-tekst door de
minister Is ingediend, moet ik mijn
motie ook technisch veranderen. Het
is een amenderende motie. Moties
moeten kennelijk worden voorge–
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lezen. Ik hoop, dat u ermee instemt,
dat ik de overwegingen achterwege
laat en alleen het dictum voorlees.
Het is een puur technische aangele–
genheid.

De voorzitter: Kan de Kamer er om
wille van de tijd mee instemmen, dat
de motie niet worden voorgelezen?
Dat is voor de heer Te Veldhuis geen
recht om te zeggen: nu kan ik over
de twee minuten gaan.

De motie, die naar ik aanneem bij
de woordvoerders bekend zal zijn,
zal worden rondgedeeld. De tekst zal
in de Handelingen worden
opgenomen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in de PKB
Nationaal Ruimtelijk Beleid voor het
Utrechtse stadsgewest wordt
gekozen voor een ontwikkelings–
richting Utrecht/Vleuten-De Meern,
met een capaciteit van circa 20.000
woningen te realiseren in de periode
1995-2005, met een doorgroeimo–
gelijkheid na 2005;

overwegende, dat de regering voor
de realisering van deze ontwikke–
lingsrichting verplaatsing van
glastuinbouwbedrijven nodig acht;

overwegende, dat de voorziene
verplaatsing van glastuinbouw ten
koste zou gaan van een economisch
goed renderende functie en slechts
tegen waarschijnlijk hoge
maatschappelijke en financiële
kosten gerealiseerd kan worden;

constaterende, dat op decentraal
niveau redelijke alternatieven zijn
voorgesteld;

verzoekt de regering de tot de PKB
Nationaal Ruimtelijk Beleid
behorende kaarten en de gewijzigde
PKB-tekst, zoals voorgesteld op
grond van Bestuurlijk Overleg
Utrecht (deel 3b) als volgt aan te
passen:
- tweede *, tweede –: Utrecht/
Vleuten-De Meern 15.000, met
handhaving van de glastuinbouw–
functie; overige tekst tweede -
vervalt;

- toevoegen aan tweede * een derde
–: Nieuwegein (Rijnenburg)/IJssel-
stein (Zenderpark) samen: 5.000.
- derde * wordt: Voor de periode na
2005 blijven voor de opvang van de
woningbehoefte in het Utrechtse
stadsgewest de volgende alterna–
tieve ontwikkelingsrichtingen open:
- Houten (waaronder Schalkwijk)
- Nieuwegein (waaronder
Rijnenburg),

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter Deze gewijzigde
motie is voorgesteld door het lid Te
Veldhuis. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 61 (21879).

De heer Te Veldhuis (VVD):
Voorzitter, ik hoop dat dit in het
algemeen de lijn voor de indiening
van amenderende moties zal zijn.

De voorzitter : Zeker niet, dit staat
echt in verband met onze tijdnood.

De heer Te Veldhuis (VVD): Ik geef
het u toch in overweging, voorzitter.
Maar hoe dan ook, dank voor uw
medewerking

Nog slechts één vraag aan de
minister van VROM. Vanmiddag
vernam ik dat de natuurlijke achter–
grondstraling in het tuinbouwgebied
Vleuten-De Meern niet in overeen–
stemming zou zijn met de normen
die VROM hanteert. De
aanvaardbare stralingsdosis is
minder dan 106 en die moet op enig
moment zelfs minder zijn dan 10e.
Nu is mij vanmiddag medegedeeld
dat de achtergrondstraling in dit
gebied 105 zou zijn, dus dik boven
de norm die VROM nog acceptabel
acht. Is dit waar? En zo ja, welke
consequenties heeft dit dan voor het
Vinex-beleid? Er zou dan immers
eigenlijk niet gebouwd kunnen
worden. De mededelingen zijn
overigens afkomstig van een
hoogleraar uit Utrecht.

D

De heer Van den Berg (SGP)
Voorzitter! Aangezien mijn fractie
helaas niet kon deelnemen aan het
laatste mondeling overleg over dit
onderwerp, hecht ik eraan om zeer
kort te melden wat ons standpunt
inzake de verstedelijkingsrichting van

het stadsgewest Utrecht is. Bij de
behandeling van de Vinex hebben wij
het voorstel op dit punt afgewezen.
Wij meenden toen te moeten stellen
dat verplaatsing van het tuinbouw–
gebied van Vleuten-De Meern niet
noodzakelijk is omdat elders in het
gebied nog voldoende woningbouw–
locaties voorhanden zijn.

Volgens de minister heeft nader
bestuurlijk overleg tot overeen–
stemming geleid. Dit lijkt ons op z'n
zachtst gezegd een wat gekleurde
voorstelling van zaken; de corres–
pondentie met de provincie Utrecht
levert toch een ander beeld op. Wat
het nu voorliggende voorstel betreft,
verplaatsing van de tuinbouw naar
Groot-Harmelerwaard wijzen wij af
als een inbreuk op het Groene Hart.
Wij vrezen verder financieel onvoor–
stelbaar grote risico's en ook de
bestuurlijke gevolgen zouden wij niet
graag voor onze rekening nemen.

Ik hecht er ook aan, op te merken
dat verdere verstedelijking van
Houten naar ons oordeel niet
gewenst is; ik heb dat al eerder in
het kader van de behandeling van de
Vinex gezegd. Wij wijzen de desbe–
treffende passages dan ook af en
overigens vinden wij de omschrijving
voor Houten een symptoom van een
te gedetailleerde bemoeienis van de
centrale overheid met de regionale
uitwerking van ruimtelijk beleid. Wij
betreuren dat er wat dit betreft
blijkbaar nog steeds sprake is van
een sterk centralistische tendens in
de stukken. En ten slotte heb ik nog
nooit een bevredigend antwoord
gekregen op de vraag waarom de
taakstelling van Almere niet ook ter
ontlasting van de gevoelige gebieden
in het Utrechtse zou kunnen worden
uitgebreid.

Mijn conclusie. Wij zullen de
gewijzigde motie van de heerTe
Veldhuis steunen en wij gaan dus
niet akkoord met de nu voorgelegde
PKB-tekst.

D

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Voorzitter! De vorige keer vonden wij
het niet nodig dat de minister het
overleg met de provincie Utrecht
opnieuw zou aangaan. Het was beter
eerst de boodschap goed vast te
pinnen. Vanwege de bestuurlijke
problemen die zich daar nu eenmaal
voordoen, is het moeilijk om
iedereen op éèn lijn te krijgen. Je
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ziet ook het resultaat: de lijn van de
Vinex is aangetast, met name als het
om het Groene Hart gaat. Orn die
reden zal ik zo snel mogelijk een
drietal moties voorlezen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de verplaatsing
van de glastuinbouw van Vleuten-De
Meern naar de Harmelerwaard en
omgeving een ongewenste inbreuk
maakt op het Groene Hart;

overwegende, dat deze inbreuk een
precedentwerking kan hebben op
verdere aantasting van het Groene
Hart;

overwegende, dat in de Vierde nota
ruimtelijke ordening extra in vele
delen van het land voldoende ruimte
geboden wordt voor de glastuin–
bouwfunctie;

verzoekt de regering in de gewijzigde
tekst PKB Nationaal Ruimtelijk
Beleid, zoals voorgesteld op grond
van Bestuurïijk Overleg Utrecht d.d.
27februarï 1992 (deel 3b) de
omschrijving bij het tweede gedach–
tenstreepje als volgt te wijzigen:
"Utrecht/Vleuten-De Meern 20.000
Ten behoeve van de realisering van
de ontwikkelingsrichting
Utrecht/Vleuten-De Meern is beëin–
diging van de glastuinbouwfunctie
ter plaatse noodzakelijk.",

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter Deze motie is
voorgesteld door de leden Versnel–
Schmitz en Lankhorst. Naar mij
blijkt, wordt zij voldoende onder–
steund.

Zijkrijgtnr. 62 (21879).

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de verdere
doorgroei van Utrecht/Vleuten-De

Meern niet afhankelijk gesteld
behoort te worden van de uiteinde–
lijke omvang van de glasstructuur;

overwegende, dat een rem op het
taakstellend programma een
ongewenste druk op de woningbe–
hoefte elders in het Utrechtse stads–
gewest teweeg zal brengen;

verzoekt de regering in de gewijzigde
tekst PKB Nationaal Ruimtelijk
Beleid, zoals voorgesteld op grond
van Bestuurlijk Overleg Utrecht d.d.
27 februari 1992 (deel 3b) de
omschrijving bij het derde * als volgt
te wijzen:
"Voor de periode na 2005 blijven
voor de opvang van de woningbe–
hoefte in het Utrechtse stadsgewest
naast een verdere doorgroei van
Utrecht/Vleuten-De Meern tot ca.
30.000 woningen, afhankelijk van de
uiteindelijke omvang van de groen–
structuur - de volgende alternatieven
open:",

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Versnel–
Schmitz en Lankhorst. Naar mij
blijkt, wordt zij voldoende onder–
steund.

Zijkrijgtnr. 63(21879).

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslagmg,

overwegende, dat de voorgestelde
groei van Houten met 6000
woningen in het gebied ten noorden
van het Amsterdam-Rijnkanaal kan
plaatsvinden;

van mening, dat door die keuze een
verdere groei na 2005 in het gebied
ten zuiden van het
Amsterdam-Rijnkanaal niet meer
voor de hand ligt;

verzoekt de regering in de gewijzigde
tekst PKB Nationaal Ruimtelijk
Beleid, zoals voorgesteld op grond
van Bestuurlijk Overleg Utrecht d.d.
27 februari 1992 (deel 3b) bij het
derde * "– Houten (waaronder
Schalkwijk)" te schrappen.

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Versnel–
Schmitz en Lankhorst. Naar mij
blijkt, wordt zij voldoende onder–
steund.

Zij krijgt nr. 64 (21879).

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Voorzitter! Om op een later tijdstip
een stemverklaring te voorkomen,
merk ik ten slotte nog het volgende
op. Mijn fractie vindt de Vinex een
buitengewoon belangrijke nota. Wij
hebben getracht gedurende de
behandeling de Vinex aan te
scherpen. Dat is niet gelukt en dat
vinden wij buitengewoon jammer.
Zelfs is er door sommige amende–
menten een verwatering teweegge–
bracht op sommige punten. Dit is
overigens onvoldoende om niet te
zeggen dat wij op de hoofdlijnen van
de Vinex door moeten blijven gaan,
juist om de milieu-ontwikkeling in
ons land zo goed mogelijk te kunnen
bevorderen en om zaken die dat
tegengaan, achterwege te laten.

D

Minister Alders : Voorzitter! De heer
Lankhorst is zijn bijdrage begonnen
met op te merken dat hij de
oorspronkelijke aanpak de beste
vond. Ik verheug mij iedere keer, als
die mededeling wordt gedaan. Wij
hebben nu echter met elkaar het
brede overleg gehad over de vraag,
wat precies het resultaat is geweest
van de gevoerde discussie.

De heer Lankhorst merkte op dat
de keuzen die nu gemaakt zijn, in
strijd zijn met de uitgangspunten,
maar dat waag ik te betwijfelen. Er
zijn een aantal uitgangspunten
gehanteerd in de Vierde nota extra,
die inderdaad te maken hebben met
de concentratie. Hij zal moeten
toegeven dat de concentratie altijd
volledig overeind is gebleven. Dat
niet op alle punten de tekst overeind
kon blijven zoals ik deze aanvankelijk
had voorgesteld, is iets dat wij mijns
inziens uitvoerig besproken hebben.

Ik begrijp de zorg die de heer
Lankhorst aan het einde van zijn
bijdrage uitsprak. Toch zal hij het
met mij eens zijn dat de vraag of het
inderdaad zo gaat werken, beant–
woord kan worden op het moment
dat ook deze voorzieningen er zijn,
omdat deze voorzieningen iets

Tweede Kamer Vinex
25 juni 1992
TK94 94-5945



Alders

zeggen over de vraag hoe bijvoor–
beeld het gecombineerd vervoer
eruit kan zien. Het betreft de vraag
of het inderdaad lukt, op het
moment dat de Betuweroute er is,
dat het gecombineerde vervoer
vanuit de Rotterdamse haven over
grotere afstanden naar elders op die
manier vorm krijgt. Dit geldt
natuurlijk evenzeer in het goederen–
vervoer, als in het personenvervoer.
Maar ik begrijp op zichzelf zijn
opmerking. De heer Leerling sloot
zich daarbij aan, zodat ik dit
antwoord kan zien als zijnde ook aan
hem gericht.

De heer Leerling en later ook de
heer Van den Berg wezen erop dat ik
misschien een te rozige en te
zonnige voorstelling van zaken heb
gegeven. Nu weet ik dat het deze
week ongelooflijk druk was bij de
beraadslagingen, maar ik wil er wel
op wijzen dat ik in het mondeling
overleg heb geciteerd uit de formeie
notulen van het bestuurlijk gevoerde
overleg, waar alle partijen, inclusief
het provinciaal bestuur van Utrecht,
mee hebben ingestemd. In die
notulen - het betrof de afronding van
dat overleg - is vermeld dat de
partijen in hoofdlijnen tot overeen–
stemming zijn gekomen. Dat is
vervolgens ook terug te vinden in de
brieven over de tekst die naar de
Kamer toe is gegaan. Dat ik
inmiddels kennis kan nemen van een
brief die iets anders suggereert, kan
ik met u eens zijn. Maar in het kader
van de normale bestuurlijke verhou–
dingen - daar mogen wij toch van
uitgaan - hecht ik eraan ook hier te
zeggen, dat alle openbare stukken,
inclusief de verslagen van alle
besprekingen die plaats hebben
gevonden, helderheid bieden over
datgene wat destijds is afgesproken
en dat ik mij daar ook aan heb
gehouden.

Voorzitter! De heer Leerling onder–
steunt de motie-Te Veldhuis. Hij
heeft die gedachte al eerder kenbaar
gemaakt. Hij is eveneens van
mening, dat er voor Houten geen
functie meer is. Hij zegt erbij, dat de
taakstelling van groeikern in 1993
afloopt. Dat klopt maar dan hebben
wij het over de Derde nota ruimte–
lijke ordening. In de Vierde nota en
de Vinex hebben wij zelfstandige
keuzes gemaakt, die ook niet als
zodanig in de groeikernstatus zijn
terug te vinden maar wel in strikte
keuzes voor geconcentreerde

ontwikkeling, waarover wij nu
spreken.

De heer Schutte heeft opgemerkt,
dat hij de afweging kan volgen, ook
uitgaande van de aanvaarding van de
motie op stuk nr. 17. Hij heeft
gevraagd wat er gebeurt als het
straks allemaal niet mogelijk zou zijn.
Ook daarover zijn met alle betrok–
kenen afspraken gemaakt: binnen
één jaar na het sluiten van een start–
convenant zal overlegd worden over
de uitvoerbaarheid van de verstede–
lijkingsvoorstellen aan de hand van
de integrale afweging van de
bereikte inzichten in het aangegeven
onderzoek naar de financiële
haalbaarheid in totaal en de aard en
de omvang van de financiële risico's
voor deelnemende gemeenten, de
inzichten in en reductie van de vijf
genoemde risicofactoren in de
grondexploitatie, alsmede de
gebleken mogelijkheden voor
adequate financiering van de bodem–
sanering en de realisatie van de
noodzakelijke openbaar-vervoer– en
wegontsluitingen voor de woon– en
werklocaties. In dit overleg wordt
bepaald of overeenstemming kan
worden gevonden over de tijdige en
integrale realiseerbaarheid van het
voorgestane verstedelijkingsbeleid.
Als dat niet verzekerd kan worden,
moet opnieuw onderhandeld worden
over het rijksbod dan wel over alter–
natieve locaties. Deze bepaling treft
men ook elders aan, zeker omdat wij
weten dat wij een pad vol risico's
inslaan.

De heer Te Veldhuis vroeg mij of ik
informatie had over achtergrond–
straling. Dat is voor mij een
compleet nieuw gegeven. Nu ben ik
er in het proces rond Utrecht
inmiddels aan gewend geraakt, dat ik
geconfronteerd word met gegevens
die ik mij nooit eerder had gereali–
seerd. Ik was er dus niet van op de
hoogte. Ik zal dat moeten nagaan,
maar misschien vallen u zolangza–
merhand de tijdstippen op waarop
dit soort gegevens naar voren
komen. Desalniettemin zal ik nagaan
of een dergelijke omgevingsfactor
aanwezig is, opdat deze in de
uitwerking de nodige aandacht
verkrijgt.

De heer Te Veldhuis (VVD):
Voorzitter! Om een eventueel misver–
stand weg te nemen: dit is absoluut
niet gebeurd om de procedure te
frustreren. Ik heb het vanmiddag

gehoord van een hoogleraar uit
Utrecht. Als ik die informatie heb,
moet ik haar hier ook naar voren
brengen. Ik kan mij heel goed
voorstellen, dat de minister daarover
geen informatie paraat heeft maar
laten wij het in ieder geval nagaan.
Als die straling er wel is, hebben wij
een probleem.

Minister Alders: Ik zal u daarover
informeren. Mij is daarover geen
informatie bekend.

De heer Van den Berg heeft zijn
eerder ingenomen positie nogmaals
toegelicht, zowel wat betreft Vleuten
als Houten, en heeft opnieuw de
zaak rond Almere onder de aandacht
gebracht. Ik meen oprecht, dat dit
geen alternatief kan zijn voor de
geconcentreerde ontwikkeling van de
stad Utrecht. Ik ben het wel met hem
eens, dat er in relatie met de functie
van Utrecht en de gevoeligheid van
de provincie een zekere samenhang
is, die naar mijn beste weten ook op
dit moment in het beleid al
betrokken zijn. Als wij het namelijk
over Het Gooi hebben, spreken wij
niet alleen over één provincie.
Daarmee is dus sprake van betrok–
kenheid met het Almeerse gebied. Ik
vraag mij echter af of er vanuit de
centrale-stadfunctie van Utrecht die
samenhang kan zijn, ook gezien de
verzorging van een veel groter
gebied. Dat is ook terug te vertalen
in de geconcentreerde ontwikkeling.

Voorzitter! De heer Te Veldhuis
heeft zijn motie aangepast. Hij zal
begrijpen, dat wij voor twee verschil–
lende richtingen kiezen en dat ik
daarom aanvaarding van zijn motie
moet ontraden.

De moties van mevrouw Versnel,
voor zover zij betrekking hebben op
de glastuinbouwfunctie en de
doorgroei van Vleuten-De Meern,
begrijp ik heel goed. Wij hebben dat
ook de afgelopen week besproken.
Het is zeer wel denkbaar, dat de
oorspronkelijke keuze van het
kabinet gevolgd wordt. Tegen die
achtergrond moet ik beide moties
ontraden.

Wat Houten betreft weet ik niet of
al degenen die nu de motie onder–
steunen, dat allemaal vanuit
hetzelfde principe doen. Ik heb deze
week goed geluisterd. De argumen–
tatie van mevrouw Versnel en de
heer Lankhorst was een wat andere
dan die van de heer Leerling, die de
functie van Houten geheel wil
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stopzetten. Dat laat onverlet dat
iedereen om zijn eigen reden een
motie kan ondersteunen. Ik heb de
positie van Houten in de planperiode
tot 2005 toegelicht en gewezen op
de doorkijkjes die erin zitten wat de
zichtperiode betreft. Er is een
bepaling die aangeeft dat het in de
eerste planperiode naar mijn vaste
overtuiging niet gewenst is, ten
zuiden van het kanaal tot bebouwing
te komen, mede gelet op de overige
criteria die wij in de Vierde nota
extra hanteren. Op grond daarvan
moet ik de motie ontraden.

De beraadslaging wordt gesloten.

D

De voorzitter : Ik stel voor, na de
dinerpauze over de ingediende
moties te stemmen, opdat wij later
deze avond de desbetreffende
PKB-beslissing kunnen nemen.

De vergadering wordt van 19.05 uur
tot 20.35 uur geschorst.

Aan de orde zijn de stemmingen
over vier moties, ingediend tijdens
het debat over de Vinex, te weten:
- de gewijzigde motie-Te Veldhuis
over de ontwikkelingsrichting
Utrecht/Vleuten-De Meern (21879,
nr. 61);
- de motie-Versnel-Schmitz/
Lankhorst over Utrecht/Vleuten-De
Meern en het Groene Hart (21879,
nr. 62);
- de motie-Versnel-Schmitz/
Lankhorst over Utrecht/Vleuten-De
Meern en de Utrechtse woningbe–
hoefte (21879, nr. 63);
- de motie-Versnel-Schmitz/
Lankhorst over Houten (21879, nr.
64).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de gewijzigde
motie-Te Veldhuis (21879, nr. 61).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP, het GPV, de RPF en
de Centrumdemocraten voor deze
gewijzigde motie hebben gestemd
en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Versnel–
Schmitz/Lankhorst (21879, nr. 62).

De voorzitter : Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 en Groen Links voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-Versnel–
Schmitz/Lankhorst (21879, nr. 63).

De voorzitter : Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 en Groen Links voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-Versnel–
Schmitz/Lankhorst (21879, nr. 64).

De voorzitter : Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, Groen Links, de SGP en de RPF
voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- de brief van de staatssecre–
taris van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur over Invoe–
ringsmaatregelen tweede fase
stelselwijziging ziektekostenver–
zekering (22393, nr. 20) , en van:
- de motie-De Korte over de vermo–
genstoets en de eigen bijdrage voor
indeling in een AWBZ-instelling
(22300, nr. 26).

De beraadslaging wordt hervat.

De voorzitter: De heer Bolkestein
heeft gevraagd om deze derde
termijn. Daarom is allereerst het
woord aan de heer Bolkestein.

D

De heer Bolkestein (VVD):
Voorzitter! Mijn fractie heeft een
derde termijn in dit debat gevraagd,
omdat zij dit reces niet in wil gaan
zonder de staatssecretaris nog eens
in de recht in de ogen te kijken, en
hem te zeggen wat zij van hem vindt,
dat wil zeggen van zijn beleid, want
om de persoon Simons is het haar
natuurlijk niet te doen. Onze wijze
van politiek bedrijven is een onper–
soonlijke.

Dit is in zekere zin het uur van de
waarheid. De staatssecretaris heeft

zijn ziel en zaligheid verpand aan zijn
plan voor de stelselwijziging. Een
plan waar wij om de volgende drie
redenen tegen zijn.

In de eerste plaats ontwikkelt deze
stelselwijziging zich in de richting
van een klassieke volksverzekering.
De eerste volksverzekering die leidt
tot een kostenbeheersing moet nog
worden uitgevonden. Ook de staats–
secretaris erkent dat hij geen
garantie kan geven voor beheersing
van de kosten. Dat aspect krijgt
steeds minder aandacht, terwijl het
daar toch hoofdzakelijk om is
begonnen. Waarom wordt iemand
die bereid is zijn medicijnen zelf te
betalen gedwongen verzekerd?
Natuurlijk drijft dat de consumptie
op, want het is winkelen zonder
kassa. De samenleving beweegt zich
in de richting van meer eigen verant–
woordelijkheid, het plan-Simons
beweegt zich in de richting van
minder eigen verantwoordelijkheid.
Het plan staat haaks op de ontwik–
keling van de samenleving. Weg
eigen verantwoordelijkheid, weg
kostenbeheersing. Dat is de eerste
reden.

De tweede reden is dat het
plan-Simons nivellerend is en dat
nog wel op een bizarre manier. Wij
hebben daarover uitgebreid
gesproken in het zogenaamde
loonstrookjesdebat. Vlak boven de
ziekenfondsgrens vallen de zwaarste
klappen. Men moet geen inkomens–
politiek bedrijven met een volksge–
zondheidsbeleid. Ook wij zijn voor
solidariteit, maar niet in deze mate,
niet op deze wijze.

De derde reden is dat het
draagvlak voor het plan-Simons is
komen te ontvallen. De Raad van
State, de Europese Commissie, het
KLOZ, de Ziekenfondsraad, de
huisartsen, de kruisvereniging, zij
allen putten zich uit in argumenten
die aantonen waarom het plan
onhaalbaar is. Het Bureau voor
economische analyse concludeert:
het wantrouwen jegens het
plan-Simons is algemeen. De
zorgverzekeraars noemen het
normuitkeringsstelsel een Russische
roulette. De staatssecretaris
antwoordt hen, zeggende dat zij een
dubbelzinnig spel hebben gespeeld
Dat tekent de sfeer tussen de staats–
secretaris en zijn belangrijkste
gesprekspartner. In zijn brief van 5
juni schrijft de staatssecretaris dat
het kabinet eraan hecht, te
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benadrukken dat het maatschappelijk
draagvlak voor dit veranderings–
proces een essentieel vereiste is. Ik
constateer dat dit draagvlak totaal
ontbreekt, terwijl de mensen in het
land er tittel of jota van begrijpen.

Om deze drie redenen vinden wij
het plan-Simons funest. Daarnaast
en nog belangrijker, heeft de staats–
secretaris zijn geloofwaardigheid
verloren. Ik leid dat af uit drie feiten.
In de eerste plaats dit. In 1989 wilde
de staatssecretaris alles binnen een
termijn, een periode bewerkstelligen.
Zijn ambities waren zeer hoog. Hij
heeft daarmee ook zeer hoge
verwachtingen gewekt. Op 28
januari van dit jaar zei de staatsse–
cretaris in antwoord op mondelinge
vragen van mijn collega Dees het
volgende: "Mijn oordeel is dat per 1
januari 1993 een aantal verder–
gaande stappen op weg naar moder–
nisering van de basisverzekering
gezet moet worden op straffe van
gebrek aan geloofwaardigheid. Ik
denk dan aan een bescheiden
overheveling zoals de huisartsenhulp
en een aantal kleinere verstrek–
kingen."

Voorzitter! De huisartsenhulp is uit
het beeld verdwenen. De dynamiek
is nu uit het plan-Simons, want de
stelselwijziging is in feite stilgelegd.
De staatssecretaris heeft dus zelf
zijn geloofwaardigheid in discussie
gebracht.

Het CDA heeft poedersuiker
gemaakt van het plan van staatsse–
cretaris Simons. Anderen zeggen dat
het CDA dat plan op sterk water
heeft gezet. Ik laat de keuze van de
beeldspraak aan de staatssecretaris
zelf. De heer Lansink zei vanochtend:
ja, maar anders. Een echt hartelijke
bejegening. De heer Simons boft
natuurlijk met zo'n steunpilaar in de
Tweede Kamer. De heer Lansink
heeft het zelfs bestaan om eerder
deze maand tegen een krant te
zeggen: ik denk dat de heer Simons
verder was gekomen als hij gewoon
door was gegaan op de weg die zijn
voorganger Dees al had ingezet. De
heer Simons reageerde, zeggende:
als er was gezegd: Simons, je koers
bevalt mij niet, dan had ik gezegd: u
regelt het maar verder zonder mij.
Waarom zegt de heer Simons dat nu
niet? Waarom houdt hij niet de eer
aan zichzelf?

Voorzitter! Ik weet niet of de
staatssecretaris het door heeft, maar
van nu af aan zit hij aan een touwtje

van het CDA. Aan het andere eind
van het touwtje zit de heer Lansink.
Van nu af aan zal, elke keer als de
heer Lansink aan het touwtje trekt en
zegt: ja, maar anders, de heer
Simons moeten springen. Touwtje–
springen voor het CDA in zijn
boulevard of broken dreams. Het is
mij een raadsel waarom hij dat
accepteert. Laat hij niet denken dat
het CDA een einde aan hem maakt,
want zolang hij blijft bungelen is hij
een stok, waarmee het CDA de Partij
van de Arbeid kan slaan.

De tweede reden is dat de premie–
reductie van 25% a 30%, dan wel
15% niet is af te leiden uit de brief
die wij gisteren hebben ontvangen.
Er is geen enkele aanwijzing dat de
premie dit jaar omlaag zal gaan met
een percentage dat ook maar in de
buurt komt van de percentages die
zijn genoemd. De staatssecretaris
heeft de mensen dus blij gemaakt
met een dode mus.

De derde reden is de brief van 5
juni, waarin de staatssecretaris heeft
gewag gemaakt van een onverwacht
hoge stijging in de WTZ-premie. Hoe
heeft de staatssecretaris dat kunnen
zeggen? Hoe is het mogelijk dat hij
dat heeft gezegd, aangezien zijn
voorganger, mijn collega Dees,
anderhalf jaar geleden in een wit
stuk heeft voorgerekend - dus niet
op de achterkant van een
sigarendoos van de heer Wöltgens -
dat de premie voor de WTZ zou
oplopen tot ƒ 435 in 1993? Hoe is
het mogelijk dat de staatssecretaris
dat is vergeten, aangezien het hem
in een mondeling overleg is voorge–
houden?

Ik kom tot een samenvatting. De
staatssecretaris heeft hoog ingezet
op een slecht plan. Hij heeft zijn
eigen invloed en macht volstrekt
overschat. Hij heeft de weerstand
schromelijk onderschat. Zijn plan is
vastgelopen. Hij heeft over de
belangen van grote groepen verze–
kerden heen gewalst. Hij heeft het
niet kunnen uitleggen aan de
mensen in het land. Hij heeft de
steun in de Tweede Kamer verloren
en hij heeft zijn geloofwaardigheid
en zijn gezag verspeeld. Dat is de
reden dat wij over zijn politieke einde
een motie willen indienen. Ik zal die
straks voorlezen. Ik merk daar eerst
over op dat dit voor het CDA een
gouden kans is om zich te ontdoen
van een plan dat zij toch reeds van
tafel hebben geschoven. Het is een

gouden kans om zich van dit plan te
ontdoen. Mocht de CDA-fractie daar
niet toe besluiten, dan blijft zij
medeplichtig aan het plan dat wij in
deze Kamer hebben besproken en
waar wij als enige grote fractie tegen
hebben gestemd en dat door allen in
het veld is afgewezen Wij zullen de
CDA-fractie dat niet laten vergeten.

Verder is deze motie een zilveren
kans voor D66 om te tonen waar het
staat. D66 heeft in juni verleden jaar
vóór het plan-Simons gestemd. Na
de vakantie van het vorig jaar heeft
de heer Kohnstamm gezegd dat hij
toch een vieze smaak heeft overge–
houden aan de wijze waarop de
meerderheid in de Tweede Kamer
voor de voortzetting van de stelsel–
wijziging heeft gestemd. Wat is de
positie van de fractie van D66? Die
fractie kan dat nu glashelder maken.

Voorzitter! De motie luidt als volgt.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de staatssecretaris
van Volksgezondheid de forse
stijging van de WTZ-premies ten
onrechte niet heeft verwacht;

overwegende, dat er geen aanwij–
zingen zijn dat de ziektekosten–
premies voor particulier verzekerden
dit jaar met 15 tot 30% kunnen
dalen, zoals eerder door de staatsse–
cretaris voorgespiegeld;

overwegende, dat de staatssecretaris
van Volksgezondheid dus ten
onrechte zware kritiek heeft geleverd
op de particuliere verzekeraars en
lichtvaardig verwachtingen heeft
gewekt bij de particulier verzekerden
en de volksvertegenwoordiging;

overwegende, dat mede door deze
misrekeningen van de staatssecre–
taris het draagvlak voor het
plan-Simons is weggevallen;

voorts overwegende, dat hiermee de
staatssecretaris van Volksgezondheid
zijn politieke geloofwaardigheid
heeft verloren;

keurt het beleid van de staatssecre–
taris van Volksgezondheid af,
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en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Bolkestein.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 28 (22393).

D

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Voorzitter! Een staats–
secretaris die 2,5 jaar geleden
enthousiast en veelbelovend begon
aan vernieuwing van de gezond–
heidszorg, als een jonge hond tegen
iedereen opsprong en tegen geves–
tigde paaltjes pieste - ook wel
ernaast, maar dat zij hem vergeven -
heeft inmiddels de harde werke–
lijkheid ervaren. Hij is steeds meer in
zijn hok gekropen om bij te komen
van de opgelopen klappen. Dat is het
beeld wat mijn fractie van de
afgelopen maanden tot en met de
brief van gisteren van de staatsse–
cretaris heeft.

De bedoeling van mijn eerste
termijn was niet om hem ook nog
eens een ketting om zijn nek te
leggen in de vorm van een motie van
wantrouwen, maar om hem zo snel
mogelijk weer uit dat hok te krijgen.

Voorzitter! Er zijn grote fouten
gemaakt, ook door de staatssecre–
taris, maar het heeft hem vooral op
cruciale momenten ontbroken aan
steun van het kabinet en van de
coalitie. Mijn fractie vraagt zich ook
na vandaag werkelijk af wat dit voor
coalitie is, waar het CDA zelfs tegen
de voortgang van de plannen zoals
zij nu zijn voorgesteld, door diezelfde
partij vertraagd en uitgekleed,
vandaag geen "ja" wil zeggen. Wie
het over draagvlak heeft, heeft het
ook over de politiek en over de
coalitie.

En wat is de bedoelmg van de
VVD? De staatssecretaris wegsturen
en het kabinet - lees het CDA -
verder laten gaan? De VVD mag hier
politiek belang bij hebben, wij
hebben dat niet, voorzitter! Wij
willen de stelselwijziging zoals die er
lag, zoveel mogelijk, zo goed
mogelijk en zo zorgvuldig mogelijk
realiseren. Het antwoord op mijn
vraag van vanmiddag of deze staats–
secretaris zich in de huidige omstan–
digheden, na alles wat er is gebeurd
daartoe in staat acht, was gelukkig
duidelijk. Het antwoord was "ja". Ja,
tenzij het stelsel op structurele

onderdelen verder wordt afgebroken.
Dan is de staatssecretaris niet langer
bereid daarvoor verantwoordelijkheid
te dragen.

Voorzitter! Voor mijn fractie is dat
voldoende en de heer Lansink is
gewaarschuwd.

D

De heer Van Mierlo (D66):
Voorzitter! Alleen al vanwege het feit
dat het CDA van de heer Bolkestein
een gouden kans heeft gekregen en
wij maar een zilveren, ben ik genood–
zaakt om ook iets in het midden te
brengen in derde termijn. De
relevante feiten en observaties die
dit debat heeft opgeleverd, zijn de
volgende.

1. De staatssecretaris heeft voor
een deel een verklaring gegeven voor
de wijze waarop hij met de percen–
tages van premieverlaging
omgesprongen is, voor een deel blijft
die wijze voor mijn fractie kwestieus.

2. Mijn fractie vond dat over het
algemeen de staatssecretaris zijn
beleid van het afgelopen jaar niet
sterk heeft verdedigd.

3. Op het voor mijn fractie belang–
rijkste punt, namelijk de tempori–
sering en de pas op de plaats die
naar ons gevoel op dit moment
geboden is, is de staatssecretaris
ons tegemoet gekomen. De
uitvoering van het plan-Simons heeft
een adempauze gekregen en
daardoor een kans op kwaliteitsver–
betering.

4. De meest kwetsbare kant van
de gehele operatie-Simons is in dit
debat opnieuw zichtbaar geworden.
Dat is niet in de eerste plaats de
persoon van de staatssecretaris of
de kwaliteiten van de bewindsman,
maar dat is de structurele
verdeeldheid in de regeringscoalitie,
waardoor er van de leiding van het
proces van de stelselherziening geen
enkele overtuiging meer uitgaat en
waardoor de morele autoriteit meer
en meer afkalft. Die morele autoriteit
en die overtuiging zijn zo beslissend
voor de vraag of er een kans op
succes is.

De heer Lansink, voor wie de brief
van 5 juni jl. toch niet helemaal uit
de lucht gevallen zal zijn, deelt mee
dat hij, zelfs wat de hoofdlijnen
betreft, het oordeel van zijn fractie
opschort tot september aanstaande.
leder kan daar het zijne van denken.
Zo gaat het al een jaar of wat. Ik laat

in het midden of de heer Lansink
goede argumenten heeft, maar ik
schets hiermee het beeld dat van
deze coalitie uitstraalt, waardoor
steeds meer de vraag gerecht–
vaardigd is, of zij wel het recht heeft
om leiding te geven aan dit buiten–
gewoon ingrijpende proces. Als de
heer Lansink daar deze mededeling
over doet, is dat zo'n endemisch
gegeven in het proces, dat de
twijfels over de kans van slagen
eigenlijk met het debat toenemen.
Overigens moet ik zeggen dat ook de
staatssecretaris het op zo'n moment
in het debat wat een adequate
reactie betreft, laat afweten.

Fractiegenoot Kohnstamm zei het
al, wat onze fractie betreft. Wij
spreken elkaar nader in september.
Dan is het gehele rapport van de
Algemene Rekenkamer aan de orde
en ook, zo blijkt uit de woorden van
de heer Lansink, de gehele brief, en
dus de hoofdlijnen. Welnu, wij
kunnen geen twee dingen tegelijk: én
in gesprek blijven met de staatsse–
cretaris, waartoe het parlement in
meerderheid heeft besloten, én nu al
vaststellen dat op dit moment de tijd
rijp is voor een laatste oordeel.

Ik vind ook dat het kabinet niet zo
gemakkelijk weg kan komen. Het
staat al bij voorbaat vast dat de
ingediende motie, wordt verworpen.
En daarmee is de kous dan af, maar
de kous is voor ons niet af. Wij
stellen met enige gerustheid vast dat
de staatssecretaris ruimte heeft
gemaakt voor bezinning en wij
wensen ons oordeel over het
gevoerde beleid en over de aanspra–
kelijkheid daarvoor niet alleen van
deze staatssecretaris, maar van de
gehele coalitie, in september te
geven. Om de ruimte daarvoor open
te houden, maar ook omdat de heer
Bolkestein een paar ideologische
achtergronden voor zijn opvatting
ten aanzien van de stelselherziening
heeft opgesomd die de onze niet
zijn, zullen wij de motie van de heer
Bolkestein nu niet steunen.

D

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Ik ben de heer
Bolkestein dankbaar voor het
indienen van de motie en ook voor
de toelichting die hij daarop gegeven
heeft. Die komt er eigenlijk op neer
dat met een stem over die motie niet
alleen duidelijk wordt gemaakt wat
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er met de staatssecretaris gebeurt,
maar vooral ook hoe de Kamer denkt
over de stelselherziening en het
doorgaan daarvan op basis van de
brief die de staatssecretaris heeft
gestuurd. Ik ben hem er dankbaar
voor dat hij nu deze helderheid wil
scheppen.

Ik ben dan ook enigszins verbaasd
over de houding van collega Van
Mierlo. Kort samengevat komt zijn
redenering erop neer dat D66 niet
voor de motie zal stemmen omdat er
geen meerderheid voor is, hetgeen
een buitengewoon merkwaardige
manier is om om te gaan met het
zeldzame recht dat volksvertegen–
woordigers hebben om, ook als zij in
de minderheid zijn, toch hun stem
tot uitdrukking te brengen. De heer
Van Mierlo laat hier dus inderdaad
zijn zilveren kans voorbijgaan. Als
laatste spreker had ik vermoedelijk
brons gekregen, hoewel ik niet uitge–
daagd was door de heer Bolkestein
om iets met de motie te doen. Ik
betreur de houding van collega Van
Mierlo in elk geval zeer. Zijn
stemgedrag betekent, volgens de
toelichting die de heer Bolkestein bij
zijn motie heeft gegeven, dat hij ook
nu zegt dat er op dit moment een
draagvlak is voor het aanblijven van
de staatssecretaris. Dit geldt
eigenlijk voor de Kamer in haar
totaliteit als zij, gelet op de
toelichting van de heer Bolkestein,
straks stemt.

Om een of andere duistere reden
ervaren de heer Bolkestein en ik vaak
"les extrèmes se touchent" en wij
zullen wellicht later, beiden voort–
komend uit de Franse Revolutie,
weer op een of andere duistere
manier bij elkaar komen. Mijn
dankbaarheid jegens de heer
Bolkestein werd enigszins
overschaduwd door mijn verbazing
over de gang van zaken. Volgens mij
was het misschien al een halfjaar
geleden dat de heer Bolkestein, maar
ook de heer Dees, heeft geroepen
dat deze staatssecretaris weg moest.
Ik dacht dat het ook de heer
Bolkestein was die heeft gezegd: als
je buiten het parlement ferme taal
durft te gebruiken, doe dat dan ook
binnen het parlement. Alleen heeft
hij hier kennelijk veel aarzelingen
moeten overwinnen om dit prachtige
adagium in stand te houden. Wij
hebben twee termijnen gehad over
de brief van de staatssecretaris en
over het rapport van de Algemene

Rekenkamer. Met alle respect voor
mevrouw Kamp moet ik zeggen dat
ik een gezellige discussie gehoord
heb tussen de staatssecretaris en
mevrouw Kamp. Het ging wat heen
en weer, er werden wat vragen
gesteld en wat antwoorden gegeven
en er werden weer nieuwe vragen
gesteld. Soms wist mevrouw Kamp
ook niet wat zij zou doen met de
vergrijzingsreserve, maar er was
niets te merken van wantrouwen,
een motie van wantrouwen of van de
gedachte dat deze staatssecretaris
weg moest.

Ik dacht dinerpauze te kunnen
hebben en daarna gewoon weer
verder te gaan, ervan uitgaande dat
de fractie van de VVD, overtuigd
door de 300 bladzijden van de
Algemene Rekenkamer alsnog
besloten zou hebben, af te zien van
datgene wat zij een halfjaar lang in
het land heeft gezegd. Wie schetst
dus mijn verbazing dat, nadat wij
daar van tevoren niets over hadden
gehoord, de heer Bolkestein hier
optreedt en plotseling deze raket de
lucht in schiet. Ik vind dit een heel
verbazingwekkende en rare gang van
zaken. En als wij nu toch over de
goede zeden binnen en buiten dit
huis praten, mag ik dan aan de heer
Bolkestein het volgende vragen. Als
hij, ongeacht de vraag of er een 300
bladzijden groot rapport is
ontvangen of niet, vindt dat een
staatssecretaris weg moet, waarom
zegt hij dat dan niet gewoon in
eerste termijn? Daar hadden wij ons
dan op kunnen concentreren en
daarover hadden wij dan de
discussie kunnen hebben, zodat wij
precies weten waar het over gaat.
Dan hadden wij absoluut niet meer
hoeven te praten over het tempo
waarin de vergrijzingsreserve moest
worden afgebouwd en of de VVD dat
wel of niet een goed idee vond.

Ik kom nu op de inhoudelijke
motivering die de heer Bolkestein
heeft gegeven om uiteindelijk de
zakelijke bezwaren tegen het
plan-Simons - die wij ruimschoots
kennen en die ik niet meer uitgebreid
ga bestrijden - heeft omgezet in
bezwaren tegen de staatssecretaris.
Eerst heeft hij gezegd dat dit de rol
is die het CDA speelt, maar ik vond
het een wat rare redenering om daar
een staatssecretaris verantwoordelijk
voor te stellen. Het is toch ook niet
gebruikelijk en niet mogelijk in dit
huis om een motie van wantrouwen

tegen het CDA in te dienen; die zou
ik natuurlijk niet steunen, zeg ik
tegen collega Brinkman. Het is in elk
geval duidelijk dat de staatssecre–
taris niet het juiste adres is om hier
opmerkingen over te maken.
Gelukkig heeft de heer Bolkestein
hier die grote kans geboden.

Het tweede punt is naar mijn
mening inhoudelijker. Ik vind eerlijk
gezegd dat de heer Bolkestein
hiermee een beetje over de schreef
gaat. Hij beweert - naar mijn gevoel
kan hij dat niet beweren op basis van
de discussies die gevoerd zijn - dat
de staatssecretaris niet op een
goede manier heeft uitgelegd,
waaruit de discrepantie bestaat
tussen hetgeen het ministerie van
WVC verwachtte met betrekking tot
de premiedaling en datgene wat zich
dit jaar feitelijk heeft voltrokken. Ik
vind, en ik denk dat dit geldt voor
iedereen in de Kamer die het debat
heeft gevolgd, dat de staatssecre–
taris op basis van het rapport van de
Algemene Rekenkamer een
uitermate helder inzicht heeft
gegeven waaruit de verschillen
bestaan en waaruit zij verklaard
kunnen worden. Dit kan nergens
anders toe leiden dan dat de hele
Kamer van mening moet zijn dat de
staatssecretaris op dit punt geen
politiek verwijtbaar handelen is aan
te wrijven.

Ik had graag gezien dat de heer
Bolkestein dit royaal had erkend. Ik
ben een beetje bang dat hij door een
vooroordeel dat al bestond vóór het
debat te zeer wordt gehinderd om dit
royaal te kunnen erkennen.

Mijn laatste punt vind ik heel
belangrijk, namelijk hetgeen er
gebeurt met de WTZ en met de
omslagpremies. Wij maken ons
daarover buitengewoon bezorgd.
Onze woordvoerder de heer Van
Otterloo heeft er heel nadrukkelijk op
gewezen dat het mogelijk moet
worden dat de regering en de staats–
secretaris meer greep krijgen op de
wijze waarop de omslagpremie
wordt berekend. De omslagpremie
heeft de naam wettelijk. De
eenvoudige burger denkt dat die
door de overheid is opgelegd, terwijl
die als omslagpremie door particu–
liere ziektekostenverzekeraars wordt
opgelegd.

Ik hoop overigens dat de heer
Bolkestem zich realiseerde toen hij
dat verwijt maakte, dat dit defect van
de WTZ uitgerekend tot stand is
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gekomen door een voorstel van de
heren Ruding en Dees...

De heer Dees (VVD): Dat is feitelijk
onjuist.

Oe heer Wöltgens (PvdA): Dat is
absoluut niet onjuist. Ik ben nota
bene zelf bij de UCV aanwezig
geweest waarin deze WTZ met nog
enkele maatregelen is behandeld Ik
herinner mij nog heel goed dat het
staatssecretaris Dees is geweest die
met minister Ruding deze situatie
rond de WTZ heeft gecreëerd.

De heer Dees (VVD): Voorzitter!
Mag ik drie feiten noemen?

1. De WTZ is onder verantwoorde–
lijkheid van staatssecretaris Van der
Heijden tot stand gekomen met
steun van CDA en WD.

2. Het aantal groepen dat onder de
WTZ is gebracht, is ondanks de
weerzin van de toenmalige staatsse–
cretaris daartegen via een
amendement van CDA en PvdA tot
stand gekomen. Het aantal groepen
dat onder de WTZ is gebracht is
onder verantwoordelijkheid van dit
kabinet toegenomen.

3. De stijging van de WTZ-pooling
van ƒ 75 per persoon per jaar een
aantal jaren geleden tot meer dan
ƒ 400 per jaar per persoon is veroor–
zaakt door het amendement-Lansink.
Dit amendement werd bestreden
door de VVD. Deze stijging is ook
veroorzaakt door een aantal
besluiten van dit kabinet.

Het is dit kablnet en het zijn de
huidige de regering steunende
fracties die de volledige verantwoor–
delijkheid dragen voor de mathema–
tische uitkomst van die premie–
stijging. De omslag wordt bepaald
door de organisatie die over de
pooling gaat, maar het kabinet heeft
besloten welke groepen onder de
niet-kostendekkende polis zijn
gebracht. Dat waren verkeerde
besluiten van CDA en PvdA. Er staat
dan ook volstrekt terecht in het
recente rapport dat het CDA heeft
uitgebracht dat de WTZ moet
worden uitgezuiverd voor al die
groepen die ten onrechte onder de
niet-kostendekkende polis zijn
gebracht. De heer Wöltgens kent de
feiten niet.

De heer Wöitgens (PvdA): De heer
Dees zegt heel veel achter elkaar.
Soms bevat dat ook nog een stukje

waarheid. Hij mist echter het punt
waar het mij om ging. Het punt is dat
mensen op hun particuliere polis
naast de polispremie een wettelijke
bijdrage vermeld zien. Dat lijkt alsof
de overheid greep zou hebben op
het bedrag dat daar staat, terwijl dat
bedrag via de pooling bepaald wordt
door de particuliere ziektekostenver–
zekeraars. De discussie gaat nu over
de vraag of de overheid zelf greep
zou kunnen hebben op de hoogte
van het bedrag dat als omslagpremie
wordt vastgesteld. Dat is in de WTZ
niet geregeld. Dat vind ik een
onderwerp dat wij wel moeten
bekijken, gezien de ervaringen van
het afgelopen jaar.

Kort en goed: ik herhaal mijn
eersie zin. Ik ben de heer Bolkestein
dankbaar. De uitslag van de
stemming zal duidelijk maken hoe
het verder gaat, niet alleen met deze
staatssecretaris, maar vooral met de
stelselherziening.

D
De heer Brinkman (CDA):
Voorzitter! Een van de charmes van
dit prachtige nieuwe gebouw is dat
je ook buiten deze vergaderzaal het
debat tot in detail kunt volgen
dankzij de techniek. Ter onder–
streping van hetgeen collega Lansink
zeer nadrukkelijk namens onze
fractie heeft gezegd, wil ik in de
politieke afronding van het debat
nog eens concluderen dat de staats–
secretaris, en met hem het kabinet,
heeft gekozen voor een herbezinning
op een aantal punten. Dat is
gebleken uit de brief die heden is
besproken.

Ook van onze kant, door collega
Lansink en anderen, is bij herhaling
aangedrongen op voorzichtigheid en
een beperking van het tempo, daar
waar te grote risico's werden
genomen. Voor goed begrip: in dit
verband heb ik het niet over eigen
risico's. Daarover kom ik later te
spreken. Het is ook bekend dat wij
een– en andermaal hebben bepleit
om het onderzoek en de onderzoeks–
resultaten die hier aan de orde zijn
geweest, mede te gebruiken om nog
eens na te gaan of de verschillende
volgende stappen allemaal stuk voor
stuk ook voldoende verantwoord
waren of al verantwoord waren.
Daarom heeft collega Lansink bij
eerdere gelegenheden en vandaag in
eerdere termijnen gezegd dat wij

bereid zijn en blijven om verder te
gaan op de weg van stelselwijziging,
maar onder een aantal zeer nadruk–
kelijke voorwaarden Ik hoef die niet
allemaal te herhalen, maar ik wil er in
ieder geval twee onderstrepen. Ten
eerste noem ik de voorwaarde van
het eigen risico, zoals toegelicht
door collega Lansink. Ten tweede
noem ik de kwestie van het aanvul–
lende pakket, dat evenzeer duidelijk
door collega Lansink is toegelicht.

Voorzitter! Wat dat betreft,
hebben wij de mogelijkheid openge–
laten dat de stelselwijziging in haar
verdere stappen ook op onderdelen
er iets anders uit komt te zien dan
wij misschien allemaal bij het begin
van dat langdurige proces hebben
voorzien. Wij zullen dat de komende
maanden nader met elkaar kunnen
vorm geven. De staatssecretaris
heeft ook erkend dat voor hem de
kous nog niet af is. Dat is gebleken
uit de brief die hij namens het
kabinet heeft geschreven, uit
hetgeen hij de afgelopen weken
heeft gezegd en geschreven ter
toelichting op die brief, en uit
hetgeen hij hiervandaag naar voren
heeft gebracht. Gelet op dat alles
hebben wij er alle vertrouwen in dat
wij met deze staatssecretaris in goed
overleg kunnen blijven, ook in het
tweede deel van deze kabinetspe–
riode. Daarom is inderdaad voor ons
de kous niet af met deze staatsse–
cretaris. De staatssecretaris moet
echter wel tegelijkertijd goed
begrijpen dat de brief die in
bespreking is geweest, voor ons niet
alleen een "ja" bevat maar ook een
"tenzij". Dat kan op onderdelen
"anders" betekenen.

D

Staatssecretaris Simons: Mijnheer
de voorzitter! Luisterend naar de
heer Bolkestein spijt het mij
bijzonder dat hij deze staatssecre–
taris niet in de gelegenheid heeft
gesteld, het debat vanmiddag met
hem te voeren. Ik heb het over het
debat over de grote ideologische
bezwaren die bij hem en bij zijn
fractie leven rond de stelselwijziging.
Hij noemde de beheersing van de
kosten, de decollectivisering en de
eigen verantwoordelijkheid van
burgers.

Het is oprecht mijn inzicht dat het
huidige stelsel van de gezond–
heidszorg uit het oogpunt van
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kostenbeheersing inadequaat is. Ik
wijs op de enorme uitgaven die op
ons af zullen komen, en op de
enorme inspanningen die van de
overheid en de burgers gevergd
zullen worden in de jaren negentig.
Ik heb de argumenten daarvoor
genoemd. Het huidige stelsel is
inadequaat omdat het te sterk
collectief is. Het is in zijn besturing
inadequaat omdat er geen
afwegingen mogelijk zijn voor verze–
keraars, aanbieders en burgers, op
alle niveaus. Wij hebben een centraal
geregistreerd stelsel gecreëerd,
waarin regel op regel gevolgd is.
Men dacht daarmee de kosten te
beheersen.

Als je naar de afgelopen jaren
kijkt, dan is op het punt van de
kostenbeheersing blijkbaar het
tegendeel het geval. Het is
bovendien een stelsel dat in zichzelf
te weinig kansen geeft aan zorgver–
nieuwing. Zorgvernieuwing was een
belangrijke aanleiding voor de
discussie over het stelsel in het
midden van de jaren tachtig. Men
wilde komen tot een zorg die beter
zou passen bij de omstandigheden,
soms specifieke omstandigheden,
van burgers. De toenemende kosten–
ontwikkeling door deze planontwik–
keling, de collectivisering, die in dit
stelsel vrij massief is - geen enkel
eigen risico voor fondsverzekerden;
60% a 65% van de Nedeiïandse
bevolking - in toenemende mate
collectivisering van de particuliere
markt, over de gehele linie een
afname van het eigen risico en eigen
verantwoordelijkheid, vragen op enig
moment een politieke en bestuurlijke
inzet om dat te verschuiven. Ik heb
een– en andermaal aangegeven,
waarom het kabinet kiest voor de
weg die is aangegeven. Natuurlijk
roept dat in de samenleving - zo
veelkleurig in de volksgezondheid
aanwezig; verschillende belangen,
financiële belangen en soms sterke
professionele belangen -
weerstanden op. Bij zeer velen roept
het ook het gevoelen op - men is het
misschien niet eens met elke
maatregel - dat er meer dynamiek in
het stelsel nodig is, meer afwegings–
ruimte op alle niveaus.

De heer Bolkestein sprak over de
nieuwe lering. Er is een argument
buiten de volksgezondheid, dat grote
aarzeiingen - om het eufemistisch te
zeggen - in zijn kringen oproept. Op
een billijker manier dan vandaag - ik

zeg niet, dat het vandaag onbillijk is
- worden de lasten van de volksge–
zondheid verdeeld. Dat is geen
inkomenspolitiek. Dat is op een reële
manier nagaan, of de lasten vandaag
tussen ouderen en jongeren,
gezonden en zieken wel reëel zijn.

Mijn slotconclusie is de volgende.
Willen wij op langere termijn - de
gezondheidssector is geen sector,
die op korte termijn kan worden
bestuurd - verzekeringswetgeving en
bestuurlijke verhoudingen aanpassen
aan meer moderne verhoudingen,
dan moet je vandaag beginnen. En
dan moeten wij een duidelijke inzet
hebben om te bewerkstelligen dat
wij ook later, in de periode tot het
jaar 2000 - ik vind dat je op het
gebied van de volksgezondheid op
die termijn moet denken - de
uitgaven, de kostenontwikkeling
kunnen accommoderen in een
vernieuwd stelsel. Mogelijk zijn wij
dan al op een kritisch punt
aangeland. Ik heb vanmiddag ook al
in het kabinet verdedigd dat dit
vanuit een consistente visie een
aanpak vergt die kans op succes
heeft.

In dat verband kom ik op een
enkele opmerking van de heer
Brinkman. Het kabinet heeft gekozen
voor herbezinning, zo zei hij. In het
debat van vanmiddag heb ik
uitvoerig beargumenteerd, waarom
er een herbezinning heeft plaatsge–
vonden en ik heb er vooral op
gewezen, tot welke uitkomsten die
herbezinning geleid heeft. Ik heb dat
zo goed mogelijk over het voetlicht
gebracht, ik heb volledige opening
van zaken gegeven betreffende alle
zaken die in het afgelopen jaar
opgekomen zijn. Na intensief beraad
zijn wij tot de slotsom gekomen dat
op sommige punten bijstelling
noodzakelijk zou zijn en dat wij op
andere op dezelfde manier verder
zouden kunnen gaan. Dat heeft
geleid tot een "ja, tenzij"-formule,
waarbij dat "tenzij" staat voor:
kunnen wij de structuurelementen,
de veranderingen die nu in de brief
zijn neergelegd, in 1993 en 1994
doorvoeren, ook als er op een
verantwoorde manier wordt voldaan
aan de criteria inzake de eigen
bijdragen en wat dies meer zij,
verwoord in dezelfde brief?

Op een vraag van mevrouw
Beckers heb ik vervolgens gezegd
dat ik een tweetal politieke kantteke–
ningen in de bijdrage van de

CDA-fractie beluisterd heb. De
eerste is dat deze fractie nog geen
oordeel op hoofdlijnen over de brief
kan geven en dat zij dat pas in
september kan. Ik heb goed
geluisterd toen dat gezegd werd. De
tweede is dat de CDA-fractie "ja"
zegt - dat is dus een deel van een
oordeel - maar niet gevolgd door
"tenzij" in de zin van de formulering
die het kabinet zelf in zijn brief
gebruikt, namelijk indien voldaan
wordt aan de criteria die wij zelf
gemaakt hebben. Nee, deze fractie
zegt "ja, maar dan anders". Ik heb in
alle openhartigheid op een vraag van
mevrouw Beckers geantwoord dat
het goed is dat er na september
sprake zal zijn van politieke voorspel–
baarheid, maar dat het niet doenlijk
is, leiding te geven aan een gecom–
pliceerd veranderingsproces als er
niet op de effectieve steun van een
parlementaire meerderheid gerekend
kan worden.

Ik voeg er nog iets aan toe dat
vanmiddag ook enkele keren door
verschillende leden naar voren is
gebracht. Bij zo'n essentieel veran–
deringsproces, waarmee zulke grote
belangen van individuen gemoeid
zijn, kun je niet aan de ene kant
voortdurend twijfel uiten over
tamelijk belangrijke modaliteiten als
een verplicht eigen risico - ik zou
nog talloze andere voorbeelden
kunnen noemen - en aan de andere
kant de staatssecretaris oproepen, er
vooral voor te zorgen dat er ook een
maatschappelijk draagvlak ontstaat.
Dat is een inconsistentie die uitein–
delijk tot het failliet van elk plan
leidt, dat is een cirkelredenering.
Verder meen ik dat ik alle bereidheid
heb getoond om in de voortgang van
het proces waarvan ik de hoofdlijnen
heb geschetst, voluit te communi–
ceren met het maatschappelijke veld.
Ik heb de afgelopen 2,5 jaar niet
anders gedaan. Maar op enig
moment moet je na een herbezinning
aangeven, waartoe die geleid heeft.
Op basis daarvan moet je dan ook
het debat met het veld aangaan, je
kunt niet na het gedurende een reeks
van jaren doorvoeren van een aantal
veranderingen stoppen om na te
gaan hoe de samenleving reageert.
Dat vind ik een type van politiek
bedrijven - ik zeg het maar ronduit,
dan weet u ook voluit wat u aan mij
heeft - waar ik niet voor in de wieg
gelegd ben.

Ik vind dat de politiek leiding
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behoort te geven aan een
maatschappelijke discussie over de
stelselwijziging in de gezond–
heidszorg. De politiek behoort daar
lijnen voor uit te zetten en
daarbinnen is zij voluit bereid met
maatschappelijke partners te
overleggen over invullingen. Zo hoort
de politiek te functioneren. De
politiek wordt niet of onvoldoende
serieus genomen, doordat wij soms
in staat zijn om een uitgangspunt dat
eenmaal gekozen is, tegelijkertijd in
permanentie in het politieke circuit
ter discussie te stellen. Vanuit mijn
specifieke beleidsverantwoorde–
lijkheid voor de volksgezondheid -
dat is een belangrijk beleidsterrein
voor miljoenen mensen, mensen die
daarvan afhankelijk zijn en die daarin
werken - zeg ik in dit verband het
volgende. Als de effactieve parle–
mentaire steun ontbreekt - een
parlementaire steun die ik
vanmiddag niet heb kunnen
vaststellen, maar waarvan ik van
harte hoop dat ik deze in september
wel kan vaststellen - zal ik daaraan
mijn persoonlijke consequenties
verbinden. Ik heb hier namens het
kabinet de uitgangspunten
verdedigd, alsmede de lijn naar de
toekomst voor het restant van de
kabinetsperiode. Ik doe dat met
overtuiging, maar ik kan geen leiding
geven aan een proces waarin met
een zekere regelmaat door
sommigen de indruk wordt gewekt
dat er talloze andere varianten
mogelijk zijn om een stelselwijziging
uit te voeren in dat complexe veld.

De heer Bolkestein (VVD): Mijnheer
de voorzitter! De heer Lansink heeft
gezegd dat de staatssecretaris er
beter aan had gedaan het spoor van
zijn voorganger Dees te volgen. Hij
heeft voorts gezegd dat het
plan-Simons feitelijk van tafel is. Ten
derde heeft de heer Lansink
vanmiddag gezegd: ja, maar anders.
Dat is een onuitgesproken motie van
wantrouwen. Begrijp ik nu goed van
de staatssecretaris dat, als dit vóór
september niet verandert, hij dan zijn
portefeuille ter beschikking stelt?

Staatssecretaris Simons: Mijnheer
de voorzitter! Ik ben daar volstrekt
duidelijk in geweest. Ik wijs op
hetgeen ik heb opgemerkt in de
richting van de heer Lansink. Ik heb
dit herhaald - in een democratie is
het immers op de meeste momenten

uiterst wenselijk dat in een open
debat blijkt hoe standpunten liggen -
in de richting van de fractievoorzitter
van het CDA, namelijk dat ik het
betreur dat op de brief van 5 juni,
die tot stand is gekomen na een
maandenlange herbezinning in het
kabinet, geen in politieke zin meer
afgerond oordeel gegeven kon
worden en dat vervolgens de "ja,
tenzij"-formule politiek is verlengd
tot: het kan ook een "ja,
anders"-formule zijn. Ik heb
vervolgens aangegeven dat ik van
harte hoop, dat in september zal
bhjken dat er effectieve parlemen–
taire steun is - dus meerderheids–
steun in dit huis - voor de hoofd–
lijnen van het kabinetsvoorstel.
Indien dat niet het geval zou zijn, ben
ik niet in staat om langer leiding te
geven aan de veranderingen in de
volksgezondheid. Ik dacht daarmee
volstrekt duidelijk te zijn geweest.

De heer Brinkman (CDA):
Voorzitter! Ik heb er geen behoefte
aan om er een lang betoog aan te
wijden, omdat misschien op één
punt voldoende helderheid gegeven
kan worden aan de staatssecretaris:
het is hem wellicht ontgaan dat ik
zoëven namens onze fractie heb
gezegd - ter afronding van dit debat,
althans wat ons betreft - dat wij
geen steun zullen geven aan de
motie op stuk nr. 28. In de tweede
plaats moge het toch ook duidelijk
zijn dat het een goed gebruik is in dit
huis om voorstellen te beoordelen
zodra zij hier in detail beschikbaar
zijn. Voor het overige meen ik in mijn
samenvatting duidelijk te hebben
gemaakt dat wij met deze staatsse–
cretaris verder willen.

De beraadslaging wordt gesloten.

D

De voorzitter : De fractie van de
Partij van de Arbeid heeft de wens te
kennen gegeven om onmiddellijk te
stemmen over de door de heer
Bolkestein ingediende motie. Ik stel
voor, dit verzoek te honoreren.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming overde
motie-Bolkestein ter afkeuring
van het beleid van de staatsse–
cretaris van Volksgezondheid
(22393, nr. 28)

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de WD en de Centrumdemocraten
voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

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

van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk VIII (ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen)
voor het jaar 1992 (wijziging
samenhangende met de
Voorjaarsnota; eerste wijziging)
(22619)

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D
De heer Franssen (VVD) Mijnheer
de voorzitter! De ontwikkeling van de
onderwijsbegroting 1992 vertoont
een tegengesteld beeld. De minister
houdt enerzijds geld over, zij het niet
zoveel als het vorige jaar, opnieuw
door onderuitputting op de salarisuit–
gaven. De minister komt anderzijds
geld tekort: opnieuw door de finan–
ciële effecten van de stijgende
onderwijsdeelname.

De minister zit met bezuinigingen
die nog moeten worden ingevuld: de
bezuiniging van 10 mln. op het
VSO/IBO, de bezuiniging van 100
mln. die de tweede fase HAVO/VWO
moet ophoesten, een bezuiniging van
178 mln. in de sfeer van de wacht–
gelden en een bezuiniging van 900
mln. door het nog steeds niet kunnen
realiseren van de omzetting van de
kapitaaldienstfinanciering.

De ombuigingen in de sfeer van
het terugdringen van het ziekte–
verzuim zullen ook nog de nodige
complicaties met zich brengen.
Misschien is dit iijstje niet helemaal
compleet, maar grosso modo is dit
het beeld.

Minister Ritzen : Mijnheer de
voorzitter! Ik wil een kleine correctie
aanbrengen, omdat anders een fout
beeld ontstaat. De heer Franssen
spreekt over de begroting voor 1993
en volgende jaren, maar alleen de
eerste twee punten hadden
betrekking op de begroting voor
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1992. Alle andere punten zijn voor
de begroting voor 1992 inmiddels
gedekt. Zij hebben ook onderdeel
uitgemaakt van het gemeen beraad
over de Miljoenennota.

De heer Franssen (VVD): Voorzitter!
Ik was nog niet klaar; ik was nog
maar net begonnen. De regering
heeft ook nog een termijn. Misschien
kan de minister even luisteren.

De voorzitter Ik heb de minister de
interruptie toegestaan en dat heeft u
te aanvaarden, uiteraard. Net zo
goed als u ook af en toe interrum–
peert en dat niet wordt afgekapt!

De heer Franssen (VVD): Prima!
Maar ik mag daar ook het mijne van
zeggen.

De minister heeft daarnaast een
nieuwe bezuinigingstaakstelling van
350 mln. voor 1993 - als wij goed
zijn geïnformeerd - als gevolg van de
besluitvorming in het kabinet over de
kaderbrief 1993. De minister moet
bovendien beloften waarmaken. In
het PCO-magazine van 11 april jl.
staat een artikel over de salarismani–
festatie in 's-Hertogenbosch met als
kop "Ritzen: ik heb het gevoel dat we
naast elkaar staan". Dat verplicht tot
iets. Dat zal de minister zich reali–
seren. Hoe staat het met het
kabinetsstandpunt over het
loonstructuuronderzoek? Nadere
vragen van onze kant enige tijd
geleden zouden tot vertraging
kunnen leiden. Waarom wacht het
kabinet dan zolang met het geven
van een algehele reactie en met het
antwoord op onze zeven aanvullende
vragen?

Ik keer terug naar de voorliggende
suppletore begroting. Er zijn feitelijk
twee belangrijke beleidsmatige
vragen. Hoe zijn de overschotten te
verklaren en wat doen wij ermee?
Wij hebben gevraagd om de resul–
taten te mogen inzien van het nader
onderzoek door de ministeries van
Financiën en van Onderwijs en
Wetenschappen naar de oorzaak van
die mee– en tegenvallers. Deze
stukken krijgen wij niet, want "het
ging hier echter om een interne,
technische studie, die niet bedoeld
of geschikt is voor externe presen–
tatie". Bedoeld en geschikt zijn twee
verschillende zaken. Bij niet geschikt
kan ik mij iets voorstellen, bij niet
bedoeld veel minder. Staan er zaken
in die deze Kamer niet mag weten of

mag zien? Waarom stuurt de
minister ons deze stukken niet ter
vertrouwelijke kennisneming toe?
Wordt hier iets verzwegen of achter–
gehouden? Ik zou hier graag ophel–
dering over krijgen.

Er zit opnieuw een tegenvaller in
de onderwijsdeelname, nu met name
in het basisonderwijs. Vorig jaar was
die tegenvaller voornamelijk te
traceren in het kort middelbaar
beroepsonderwijs en met name bij
de deelname aan de orïëntatie en
schakeling. Naar de oorzaken
daarvan zou nader onderzoek
worden verricht. Wij hebben er tot
nu toe niets meer over gehoord. Kan
de minister die nadere informatie
alsnog geven? De tegenvaller nu zit
zoals gezegd in de sfeer van het
basisonderwijs. Dat is niet helemaal
onverwacht. Is de tegenvaller struc–
tureel? Redden wij het met een
overschrijding op dit onderdeel van
100 mln.?

Overschotten op de personeelsuit–
gaven belopen naar de stand van dit
moment ongeveer 650 mln. Ik ga er
maar van uit dat dit bedrag struc–
tureel is. De verwachting is dat daar
nog 110 mln. bij komt. De vraag
blijft ook bij deze suppletore wet:
hoe komt dit? Uit de brief van de
minister over de berekeningen van
de personele uitgaven in de jaren
1986 t/m 1992 blijkt dat pas meer
gegevens over de ontwikkeling van
de personele uitgaven in de
begroting van Onderwijs en Weten–
schappen in de loop van 1993 aan
ons ter beschikking worden gesteld.
Technische oorzaken liggen daaraan
ten grondslag. Uit de brief blijkt
bovendien dat de zogenaamde
WAS-rapportages niet waren
gebaseerd op een gemiddelde perso–
neelslast in de actuele betekenis,
maar op diverse andere compo–
nenten. Ik heb mij laten vertellen dat
als er geen goede uitsplitsing is te
maken van de totale loonsom in
volume en prijs, de kans groot is dat
er fouten worden gemaakt in de
analyse van de oorzaak van de
budgetoverschrijdingen bij de perso–
neelsuitgaven. Kan de minister die
aanname onderschrijven?
Waarschijnlijk wel, gelet op de door
hem zelf geëtaleerde twijfel vorige
week tijdens het mondeling overleg.

Het is de vraag of de minister
überhaupt wel een goed inzicht kan
krijgen in de ontwikkelingen van het
personeelsbestand. Tijdens het

mondeling overleg van vorige week
zei hij: "Wij zijn er nog niet helemaal
uit". Komt hij er wel uit? In hoeverre
leveren eventuele resultaten hem
voldoende instrumenten voor sturing
op, als hij niet ten snelste voor alle
sectoren overgaat op invoering van
een gemiddelde-personeelslastfinan–
ciering? Blijven wij anders niet het
risico houden van een uiterst grillig
verloop van de uitgavenontwikkeling?

In de memorie van toelichting bij
deze suppletore wet staat dat over
de bestemming van de onderuit–
putting uiterlijk in de zomer van dit
jaar een beslissing zal worden
genomen in het licht van de
uitvoering van de begroting voor
1992 en de voorbereiding van de
begroting voor 1993. Ik moet dan
toch de voorzichtige conclusie
trekken dat de minister in de zomer
een bestemming voor de onderuit–
putting wil vinden, op welke wijze
dan ook, zonder dat hij, verwijzend
naar de brief van 18 maart, alle
feiten op een rijtje heeft. Hoe is het
een met het ander te rijmen? De
minister weet niet hoe dit precies
komt. De technische uiteenzetting is
begrijpelijk, maar het is dan toch
politiek heel moeilijk om nu al beslis–
singen over de alternatieve
besteding van dit geld te nemen?

Er is wellicht nog iets anders aan
de hand. Ik neem opnieuw de brief
van 18 maart jl. bij de hand. Daaruit
blijkt dat door de jaren heen de reali–
satie van de incidentele looncom–
ponent lager is geweest dan in de
WAS-rapportages. De hierdoor
ontstane budgettaire ruimte is
ingezet voor andere doeleinden. Ik
noem de DOP/VUT, de wachtgeld–
problematiek en de effecten van de
hogere deelname (de zogenaamde
leerlingenbrief van 1989). Budget–
taire ruimte voor salarissen is dus
aangewend voor andere doeleinden.
Andere voor de onderwijspraktijk in
de scholen vervelende maatregelen
zijn daardoor vermeden, maar
niettemin.

Minister Ritzen: De heer Franssen
verwijst naar de vorige kabinetspe–
riode. Hij spreekt over de leerlingen–
brief uit 1988 en de paasbrief in het
kader van de Voorjaarsnota 1989. Ik
wil dat toch even constateren en ben
blij dat de heer Franssen zich
daarvan bewust is.

De heer Franssen (VVD): Ik ben
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helemaal niet te beroerd om een
zeker continuüm te zien. Ik
suggereer zeker niet dat er een schot
staat op 7 november 1989, en dat
daarvoor alles weg moet, terwijl
daarna alles moet worden beklem–
toond. Ik geef alleen weer wat er
met bepaalde opbrengsten en
uitgaven is gedaan. Ik heb de
minister niets verweten; ik wil alleen
een aantal feiten op een rijtje zetten.

Minister Ritzen : Ik wil die feiten
alleen completeren.

De heer Franssen (VVD): Dat mag.
Daar heb ik totaal geen problemen
mee.

De brief van 18 maart jl. geeft
geen duidelijkheid over de bijstel–
lingsmogelijkheid van de incidentele
looncomponent voor dit jaar en de
komende jaren, op basis van de
hierboven genoemde realisaties tot
en met 1991. In de brief van de
vaste kamercommissie van 6 februari
jl. was gevraagd om de Kamer
hierover te informeren ten tijde van
het uitbrengen van de Voorjaarsnota.
Opnieuw wordt de beantwoording
doorgeschoven naar Prinsjesdag.
Waarom? Is die feitelijke informatie
beschikbaar of niet? Als er feitelijke
informatie over de ontwikkeling van
de incidentele looncomponent is -
dat kan haast niet anders, pal
voordat het kabinet zich aan de
begrotingsbesprekingen zet - moet
daarover nu toch meer duidelijkheid
kunnen worden gegeven. Ik wil de
minister daar dan ook om vragen.

De incidentele looncomponent in
het onderwijs is hoger geraamd dan
in andere sectoren. Kan de minister
dat verklaren? Sinds wanneer is dit
zo? Hoe is hiermee omgegaan in het
kader van het sluiten van het
HOS-akkoord? Anders gezegd: wat is
de invloed van het HOS-akkoord op
de hoogte van de incidentele
looncomponent? De vraag is nu wat
de minister, gegeven de discrepantie
tussen prognose en uitkomst, in de
toekomst met de incidentele
looncomponent wil doen. Betekent
het brengen van wijzigingen in de
incidentele looncomponent niet het
openbreken van gemaakte
afspraken? Welke pro's en contra's
zitten daaraan vast? Ik vraag de
minister, daarop te reageren.

Ik stel de vragen over de gemid–
delde personeelslast en de
incidentele looncomponent ook in

het licht van het volgende. Uit de
wereld van met name het MBO hoor
ik in toenemende mate verontrus–
tende geluiden, niet alleen over de te
krappe budgetten voor de materiële
bekostiging, ook en vooral om de
vernieuwingsdoelstelling van de
SVM-operatie te kunnen waarmaken,
maar ook over de te verwachten zeer
grote problemen op personeels–
gebied door twee oorzaken. De
leeftijdsopbouw is zeer oneven–
wichtig en de GPL-berekening is
structureel te laag. Men verwacht in
de tweede helft van de jaren
negentig grote problemen. Wat is de
minister hiervan bekend, en wat doet
hij in het licht van de nu geconsta–
teerde onderuitputting op de salaris–
uitgaven mogelijkerwijs aan dat
probleem? Het gaat mij niet over het
principe van de GPL-berekening;
daar moet aan worden vastge–
houden, en wat mij betreft moet dat
voor meer sectoren toepasbaar
worden verklaard. Het gaat mij om
de uitwerking van het principe in de
begmjaren, en dus om de vraag of
scholen in de beginperïode er zelf
wel voldoende aan kunnen doen om
een evenwichtige personeelsopbouw
te realiseren. Voorts is het de vraag
of de GPL-berekening als zodanig
goed is gemaakt. Ik vraag me dit
vooral in verband met het volgende
af. Wordt er in meerjarig perspectief
wel geld op de salansuitgaven
overgehouden? Is er geen sprake van
het risico van een golfbeweging, en
hebben we onafhankelijk van de
uitkomsten van de WAS-rapportages
bij het berekenen van de salarisuit–
gaven in de toekomst niet te krap
gerekend?

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Ik
herinner mij een uitvoerig mondeling
overleg dat we hebben gehad over
de artikelen van de eerste suppletore
wet, en veel van de vragen die nu
door de heer Franssen worden
gesteld zijn daar gesteld, en beant–
woord. Het viel mij op dat als het
ging om de incidentele looncom–
ponent versus de salarisuitgaven die
werkelijk gerealiseerd zijn, hij
verwijst naar het mogelijk
openbreken van het HOS-akkoord,
althans dat suggereert hij. Dat doet
hij overigens niet voor het eerst,
door te verwijzen naar afspraken uit
het verleden. Ik neem aan dat dit het
overgevoelige HOS-akkoord is. Zou
hij eens willen toelichten waarom hij

dat vraagt, want ik neem aan dat er
een wereld van gedachten zit achter
die vraag?

De heer Franssen (VVD): De feiten
en vragen die u noemt die in het
mondeling overleg van vorige week
aan de orde zouden zijn geweest,
bestrijd ik. Er is een aantal cijfers
genoemd, maar de context waarin is
niet aan de orde geweest, omdat het
toen slechts om een artikelsgewijze
behandeling ging en wij daar niet in
die mate over hebben gesproken.

Ter zake van de ontwikkeling van
de incidentele looncomponent en de
hoogte daarvan wil ik gewoon feite–
lijke informatie op een rijtje hebben,
wat ik wil kunnen beoordelen in het
licht van in het verleden gemaakte
afspraken. Ik zeg niet dat er in geen
enkel opzicht, in geen velden of
wegen of in geen jaren vanaf nu over
zou kunnen worden gesproken of
zo'n akkoord al of niet kan worden
opengebroken. Ik wil alleen een
aantal feiten vastgesteld zien om ook
bij het nemen van beleidsbeslis–
singen tussen nu en de komende
tijden sommige feiten te kunnen
beoordelen op hun merites.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Uw
vraag suggereert dat u denkt te
weten dat doordat de incidentele
looncomponent lager is dan
geraamd, het HOS-akkoord daarmee
zou zijn opengebroken.

De heer Franssen (VVD): Neen. De
vraag die ik hooguit kan stellen, is of
in het kader van het HOS-akkoord
over de hoogte van de incidentele
looncomponent een afspraak zou zijn
gemaakt. Als dat te bevestigen is,
dan is er over hetgeen je al dan niet
met de incidentele looncomponent
kunt doen in de toekomst wel het
een en ander op te merken.

Politiek is het geld overhouden op
de salarisuitgaven in de begroting
ook pikant. Deze minister werkt op
basis van enige andere afspraken
met de minister van Financiën dan
zijn voorgangers. Minister Ritzen
werkt met een gebudgetteerde
begroting. Daardoor is zijn onder–
handelingsruimte in een aantal
opzichten wat krapper. Hij wil de
salarissen voor de onderwijsge–
venden verbeteren en heeft daarvoor
gisteren in de Kamer van de heer
Melkert steun gekregen. In het licht
van wat nu met de salarisuitgaven
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aan de hand is en hoe wij dat voor
de toekomst moeten beoordelen, is
mijn vraag of die ruimte daarvoor in
de begrotmg zelf wel aanwezig is,
los van de vraag hoe er in het kader
van de regels in het kabinet over de
budgetdiscipline en over onder–
schrijding en overschrijding moet
worden onderhandeld. Ik heb de
indruk dat de minister zelf nog onvol–
doende bekend is met de oorzaken
van de onderuitputting en met het
antwoord op de vraag of die struc–
tureel is en blijft. De vraag is of het
wel reëel is om nu op grond van
onderuitputting voor te stellen de
salarissen op onderdelen te
verhogen. De minister wil namelijk
zijn begroting op orde hebben, heeft
hij van meet af aan gezegd Ook
deze suppletore begroting, met alle
erkenning voor de verbetering van
het begrotingsbeheer in de loop der
jaren - ook hierin ga ik verder terug
dan 7 november 1989 - geeft weer
aan hoe weerbarstig de materie op
de onderwijsbegroting is.

De salarisproblematiek krijgt op dit
moment alle aandacht. Er zitten
risico's aan die eenzijdige
benadering, want er zijn ook andere
en nijpende problemen in het
onderwijs. Het basisonderwijs zal
meer geld nodig hebben om terug–
dringing van de groei van het
speciaal onderwijs te kunnen reali–
seren. Invoering van basisvorming
vergt extra investeringen. De
materiële exploitatie in het voort–
gezet onderwijs met name is ontoe–
reikend. Kortom, aan de onderwijs–
kundige kant op het punt van de
voorzieningen in de school zijn er
noden en legio wensen. Ook aan die
problemen moet worden gedacht. Er
is dus meer te doen dan alleen maar
te denken aan de salarissen, hoezeer
die problemen ook moeten worden
onderkend. Ik vraag om aandacht
voor evenwicht bij de besteding van
eventueel vrijkomende en vrij te
maken middelen.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): In het
leven moet je vaak kiezen. Als er een
keuze gemaakt zou kunnen worden
bij het benutten van een structurele
onderbesteding, zou de heer
Franssen dan een prioriteiten–
volgorde aan kunnen geven? Alles
naast elkaar plaatsen, is natuurlijk
gemakkelijk zat. De heer Franssen
weet ook dat dit een wensenlijst
oplevert die budgettair zo'n beslag

legt dat die niet te realiseren is.

De heer Franssen (VVD): Luistert u
nu naar wat ik hierover heb te
zeggen.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Ik wil
graag dat u uw prioriteiten aangeeft.
Ik hoor daarop graag uw antwoord.

De heer Franssen (VVD): Ik ontloop
nooit een antwoord op een vraag,
ook niet op een vraag van u.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Nou...

De heer Franssen (VVD): Neen,
echt niet. Het antwoord bevalt u niet
altijd, maar daarmee loop ik nog niet
weg voor een antwoord.

Mevrouw Netelenbos (PvdA) U
zegt heel vaak "wacht maar even",
maar dan valt het toch vaak tegen.

De heer Franssen (VVD): Dan kunt
u toch terugkomen, als de voorzitter
dat goed vindt.

Als er bij een evenwichtige
besteding van structureel vrijko–
mende middelen ruimte is om in de
sfeer van de salarissen iets te doen
dan heeft voor de VVD-fractie
prioriteit het versneld afschaffen van
de WllSO-korting. Waarom die
keuze? Die hebben wij een paar jaar
geleden al gemaakt. Toen is die door
u verworpen, maar wij stellen hem
opnieuw voor, tegen de achtergrond
van hetgeen ik heb gezegd. De
afschaffing van de WllSO-korting
kost de komende jaren ieder jaar wat
minder. In die periode komt er gelijk
meer inzicht in de ontwikkeling op
langere termijn van de salarisuit–
gaven. Blijft de ruimte voor
versnelde afschaffing van de WIISO–
korting ook op langere termijn
aanwezig, dan kan stap voor stap
verder worden gewerkt aan het bij
voorkeur optrekken van de
aanvangssalarissen, maar dan zal
een verbinding moeten worden
gelegd met het nemen van beslis–
singen over een ander loopbaan– en
carrièrebeleid. Maar, nogmaals, is er
geld over dan is er meer aan de hand
dan alleen het oplossen van een
salarisprobleem. Vast moet staan dat
de onderbesteding werkelijk struc–
tureel is en dan heb ik de punten in
een andere dan salaire sfeer
genoemd om aan te geven waar dan

onze prioriteiten liggen. Het is dus
niet het een óf het ander, maar het is
een evenwichtige benadering van de
problematiek die er in zijn geheel
ligt.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Het is
dus en/en. Dat betekent dat er voor
alles een heel klein beetje
beschikbaar is. Daarom kiest u voor
een niet structurele uitgave met
betrekking tot de leraarsalarissen.

De heer Franssen (VVD): Neen.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Dat is
de WllSO-korting, dat is een niet
structurele uitgave.

De heer Franssen (WD): U luistert
niet goed, met alle respect. Ik heb
juist gezegd dat je met de
afschaffing van de WMSO-korting
kunt beginnen om, wanneer in de
loop van die tijd zal blijken dat die
onderuitputting werkelijk structureel
is, ook op het punt van de verbe–
tering van de aanvangssalarissen, 50
mln. van de 300 mln. lerarencon–
venant, iets aanvullends zou kunnen
worden gedaan. Ik koppel het éèn
dus aan het ander en vlak de ruimte
voor de salarisproblematiek binnen
beperkte budgettaire marges, niet
weg.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Dat
betekent dat u een soort advies geeft
met betrekking tot de begroting.
Daar hebben wij het dan over.

De heer Franssen (WD): Dat doe ik
dan toch op een goed moment?

Mevrouw Netelenbos (PvdA): U
zegt dan: begint u in 1993 maar met
de WIISO, dan kunnen wij in 1994
een klein beetje doen aan de
aanvangssalanssen, want ik heb ook
nog andere prioriteiten en pas in
1996 kunnen wij echt iets doen aan
de salarissen. Dat zegt u feitelijk.

De heer Franssen (WD): Wat ik zeg
is volstrekt helder. Ik maak een
keuze. Er is 300 mln. additioneel
besteed. Ik onderken de bestaande
problematiek. Ik kom ook in de
scholen en ben medeverantwoor–
delijk, samen met u. Ik heb daar
nadrukkelijk over gesproken en heb
gezegd dat de materiële bekostiging
in het voortgezet onderwijs ontoe–
reikend is. Wij willen de groei van
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het speciaal onderwijs terugdringen.
Wij weten allemaal dat daartoe in
het basisonderwijs voorzieningen
moeten worden gecreëerd. Daar zal
extra geld voor op de plank moeten
komen. En het is te kort door de
bocht om dan alleen maar je vizier te
richten op de salarissen, omdat dat
blijkbaar zo goed in de markt ligt,
terwijl in de scholen en in het
onderwijs talloze additionele
problemen zijn. Wij lopen niet weg
voor die gedeelde verantwoorde–
lijkheid, omdat wij gekozen hebben
voor werk boven inkomen. U heeft
daar ook voor gekozen, maar op het
moment dat u keuzen moet maken,
kiest u toch voor inkomen boven
werk.

Mevrouw Netelenbos (PvdA) Het
voert te ver om die discussie nu
voluit te voeren.

De heer Franssen (VVD): Wat mij
betreft niet.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
"Werk boven inkomen" kan, als er
aanbod van arbeid is. U weet net zo
goed als ik dat een van de grootste
knelpunten in het onderwijs op dit
moment en in de naaste toekomst is,
dat de mensen er niet zijn. Wat u
doet is zeggen: de mensen zijn
schaars, de mensen zijn onderbe–
taald, wij geven de mensen extra
taken, maar wij blijven ze slecht
betalen, want ik heb een lijst met
prioriteiten. Ik heb ook zo'n lijst,
maar u moet kiezen. U kiest nu half
en u lost geen enkel probleem op.

De heer Franssen (VVD): Ik kies niet
half. Ik kies helder. Ik kies voor een
beleid, waarbij iets gedaan wordt
aan een reëel knelpunt op salair
niveau, naast het wegnemen, als dat
mogelijk is, van een achterstand die
gecreëerd is in de jaren tachtig en
die teruggenomen en in de
HOS-afspraken verdisconteerd zou
worden, maar daar kan dan wat
eerder een einde aan komen.
Bovendien kijk ik naar de materiële
noden die er ook in het onderwijs
zijn en die in het licht van door u zelf
medegestelde prioriteiten om een
oplossing vragen. Ik weiger om in de
of/of-benadering te komen, terwijl
als ik :n de scholen kom, ik weet dat
het om een en/en-problematiek gaat.

Voorzitter! En heikel punt in deze
suppletore wet is opnieuw de OKF,

ofwel de verkoop van de schoolge–
bouwen in het HBO. Niet alleen in
1991, maar ook dit jaar komt het
kabinet de minister van Onderwijs en
Wetenschappen ruim tegemoet. De
binnenkomende adviezen over deze
plannen tonen steeds duidelijker aan
dat de minister zeer grote moeite zal
hebben om tot aanvaardbare
voorstellen te komen. Naarmate
besluitvorming langer op zich laat
wachten - ik spreek nu niet over de
OKF als zodanig - blijven de
bouwplannen in het HBO steeds
langer liggen. En een bouwstop kan
naar mijn gevoel niet a! te lang
blijven bestaan, zeker omdat het nog
volstrekt onduidelijk is wanneer over
OKF besluiten zullen worden
genomen. Handhaaft de minister de
bouwstop langer, dan solt hij - met
alle respect - een beetje met de
belangen van het HBO. Wij willen
dat de minister op zijn schreden
terugkeert en aangeeft hoe hij in de
tussentijd, totdat OKF in welke zin
dan ook tot besluitvorming leidt,
gerechtvaardigde verlangens op het
punt van het bouwen in het HBO
denkt te honoreren. Ik zou hier graag
een duidelijke uitspraak van de
minister over willen horen. Zo nodig
zal ik de Kamer een uitspraak
voorleggen.

Mijnheer de voorzitter! Ik rond af.
De minister is nu ruim 2,5 jaar aan
het bewind. Hij hneft aan het begin
van deze bewindsperiode een goede
daad gepleegd door de taakgroep
begrotingsdoorlichting in te stellen.
Dat rapport is verschenen. Ik zou het
op prijs stellen als de minister twee
dingen zou doen:
1. in de komende begroting
aannames en uitkomsten van die
doorlichting tegen het licht houden
ten opzichte van de stand van dat
moment;
2. een dergelijke analyse ook laten
voorbereiden in de eerste maanden
van 1994, zodat bij de kabinetsfor–
matie van 1994 - want daar gaan wij
maar van uit - de meest actuele
ontwikkelingen en bedreigingen van
de onderwijsbegroting zichtbaar zijn.

Ik hoor zeggen dat dit voor de
minister misschien wel eens mooi uit
zou kunnen pakken. Als dat zo zou
zijn, heb ik daar totaal geen
problemen mee.

Minister Ritzen: Ik stel het erg op
prijs dat de oppositie dat ook zo ziet.

De heer Franssen (VVD): Voorzitter!
Als de feiten de feiten zijn, moeten
zij spreken en als de minister wat dit
betreft een compliment verdient, heb
ik hier volstrekt geen problemen
mee. Maar als de feiten zich voor
meerdere interpretatie lenen, moet
de minister ook niet verwachten dat
wij daar dan een oordeel over zullen
vellen.

Tot slot het volgende. De onder–
wijsbegroting is grillig. De beheers–
baarheid is een voortdurend
probleem. Ook deze suppletore wet
getuigt hiervan. Wij zullen het niet
meer hebben over kaalslag en derge–
lijke, maar grillig was zij en is zij.

Onderwijsbeleid is meer dan
salarisbeleid in het perspectief van
een begroting waarin de marges
steeds smaller worden. Daarom staat
de minister bij de voorbereiding voor
de begroting voor 1993 voor strate–
gische keuzen, evenals de PvdA en
het CDA. Wij zullen hem en hen ook
in het zomerreces op dat punt
kritisch blijven volgen.

D

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Mijnheer de voorzitter! Vrij uitvoerig
heeft de vaste Commissie voor
onderwijs de eerste suppletore
begroting artikelsgewijs behandeld.
Vele vragen zijn hier reeds uitvoerig
aan de orde geweest, zoals aüerlei
technische mutaties. Er is geen
commissie die zoveel aandacht
besteedt aan het financiële beleid
van de minister en zijn departement
als deze kamercommissie. Dat is
natuurlijk te verklaren vanuit het
verleden en vanuit de grote omvang
die deze begroting jaarlijks steeds
weer kent.

Ik heb bij die gelegenheid gezegd
en ik herhaal dit, dat de PvdA-fractie
zeer te spreken is over het feit dat de
minister zijn begroting buitengewoon
goed op orde heeft en dat wij niet,
zoals in het verleden nog wel eens
voorkwam, voortdurend geconfron–
teerd worden met overschrijdingen.
Nu doet zich het fenomeen voor van
onderbesteding, of onderschrijding,
zoals de minister liever heeft dat wij
dit noemen.

De heer Franssen (VVD): En
overschrijdingen.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Mijnheer Franssen, ik wil volmondig
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beamen dat het en/en is. Bij
sommige artikelen blijkt bijvoorbeeld
dat het aantal leerlingen in het basis–
onderwijs groeit en dat wij daar
rekening mee moeten houden. Ook
de aanspraken op de studiefinan–
ciering geven een overschrijding te
zien, maar andere artikelen geven
toch forse onderschrijdingen te zien.

De minister heeft gezegd dat wij
ons een aantal zaken moeten reali–
seren. In de eerste plaats hebben wij
het over de eerste suppletore
begroting. Wij hebben dus uiteraard
nog te maken met een tweede
suppletore begroting en met een
slotwet. Hij heeft ook gezegd dat het
kasritme per maand nogal wat veran–
deringen vertoont.

Wij hebben hem ook gezegd en ik
wil dat herhalen, dat wij ervan
uitgaan dat er bijvoorbeeld bij een
aantal investeringen in het HBO die
onder artikel 7.02 en 7.03 zijn
genoemd, op het moment dat er
geen sprake is van verandermg in de
financiering en de normfinanciering,
in de tweede helft van dit jaar sprake
zal zijn van uitgaven. Wij kunnen
namelijk niet voortdurend zeggen dat
wij, omdat het systeem wordt
veranderd, vooralsnog geen uitgaven
doen. Het gaat mij overigens wel te
ver dat de heer Franssen met
betrekking tot de OKF-operatie
eventueel een motie in wil dienen.
Wij hebben de afspraak gemaakt dat
wij een uitvoerig mondeling overleg
zullen hebben over de OKF-operatie.
Op verzoek van de minister is dat
uitgesteld tot na de zomer. Wij gaan
absoluut nog praten over een tweede
suppletore wet en wij spreken elkaar
nog uitvoerig in het kader van de
behandeling van de begroting. Om
nu zomaar, los van de inhoudelijke
discussie en de daarbij aan de orde
zijnde overwegingen, een motie aan
te nemen, lijkt mij wat al te snel.

De heer Franssen (WD): U luistert
selectief. Ik heb geen motie over
OKF aangekondigd. Ik heb slechts -
als je dat zo wilt noemen - in het
vooruitzicht gesteld dat ik zo nodig
de Kamer om een uitspraak zal
vragen als, hangende de besluit–
vorming OKF, tot in lengte van tijd
geen enkel bouwinitiatief in het HBO
genomen kan worden. Dat vind ik,
gegeven de duur van de discussie
over die operatie, volstrekt onverant–
woord. Ik heb juist gezegd dat ik de
discussie over OKF nu terzijde

schuif. U heeft echt verkeerd
geluisterd.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Goed, dat zal dan wel aan mij liggen.
Maar de discussies over garantie–
fonds, fondsvorming, de budgettaire
ruimte daarvoor en mogelijke inves–
teringen, hebben met elkaar te
maken. De heer Franssen moet naar
de artikelen 7.02 en 7.03 kijken,
waarop een totaalbedrag staat van
64 mln. Ik vind dat die uitgaven wel
in de tweede helft van dit jaar
gedaan moeten worden. Als dat
enigszins hetzelfde is als wat de heer
Franssen beweert, zijn wij het
misschien meer eens dan op het
eerste gezicht lijkt.

De heer Franssen (WD): Daarover
durf ik geen uitspraak te doen,
omdat ik mij voor kan stellen dat,
hangende de discussie over OKF,
een nader beleidsregime overeen
wordt gekomen om eventuele
beloften uit het verleden na te
komen dan wel om de ergste
knelpunten op te kunnen lossen.
Bestuurlijk bezien, vind ik het niet
verstandig om de discussie over OKF
af te wachten - gezien alles wat
daaromheen zit vanuit het verleden,
naar de toekomst en garanties en
vereveningen - en om nu te sluis
open te zetten om alles maar te doen
wat binnen dat begrotingsartikel
mogelijk is. Dat kan wat mij betreft
ook betekenen dat er op dat artikel
desalniettemin, met enige intensi–
vering voor de bouw, aan het eind
van het jaar een onderuitputting
optreedt.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Dat
ben ik ook met u eens. Wij zijn het
eens en volgens mij hoeft er
helemaal geen motie in te worden
gediend.

De heer Franssen (VVD): U regeert
niet. Als de minister het met ons
eens is, zijn wij nog net geen
meerderheid...

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Het
was mij ook al opgevallen dat ik niet
regeer!

De heer Franssen (WD): ...dus er
moet nog iemand bij.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Inderdaad.

Voorzitter! Artikel 5.08 gaat over
de bezuiniging op het landelijke
organisatie vormingswerk. Wij
hebben een brief van de minister
ontvangen waarin wordt aange–
kondigd dat de afspraken die zijn
gemaakt tijdens het mondeling
overleg worden vertaald in een
wijziging van de tweede suppletore
wet. Dat hjkt mij onder de huidige
omstandigheden een goede
afspraak. Het is op zichzelf wel
eigenaardig dat wij bij de begroting
een amendement indienen, dat in de
eerste suppletore wet feitelijke
terzijde wordt gelegd en bij de
tweede suppletore wet weer
terugkomt. Op zichzelf kunnen wij
die afspraak wel maken, omdat de
zekerheid dat dit weer goedkomt op
schrift vastligt.

Voorzitter! Ik kom op de kernvraag
van deze discussie over de eerste
suppletore begroting. Wij hebben in
199C het rapport ontvangen van De
Groot en Goudriaan over de risico's
en beheersing van de onderwijsuit–
gaven over de periode 1990-1994.
Wat opvalt, is dat in dit rapport met
name ten aanzien van het volume
van de personeelsuitgaven wordt
gesteld - dat was in 1990 - dat het
niet goed mogelijk is om op korte
termijn de volumefactoren van de
personele uitgaven te analyseren.
Wij zijn nu twee jaar verder. De
minister heeft tijdens het mondeling
overleg gesteld dat zijn departement,
met het departement van Financiën,
een analyse aan het opstellen is van
de gegevens van de onderbesteding.
Daarbij zijn met name de onderbe–
stedingen interessant die betrekking
hebben op de personele uitgaven. Ik
vraag de minister op welke termijn
hij denkt dat die analyse beschikbaar
is. Mijn collega Melkert heeft
gisteren bij de behandeling van de
Voorjaarsnota uitdrukkelijk gesteld
dat de PvdA-fractie van mening is
dat het van het allergrootste belang
is dat snel duidelijkheid ontstaat over
het karakter van de onderbeste–
dingen op de begroting van
Onderwijs. Hij heeft gisteren aan de
minister van Financiën gevraagd om
zijn medewerking te verlenen aan het
beschikbaar stellen van de onderuit–
putting ten behoeve van het verbe–
teren van de salarisachterstanden.
Dat heeft ertoe geleid dat de vakor–
ganisaties gemeend hebben om een
tamelijk boos persbericht de deur uit
te moeten doen, waarin zij stelden
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dat wat de PvdA wil, volstrekt ontoe–
reikend is, omdat zij met incidentele
meevallers structurele jitgaven wil
doen voor de onderwijssalarissen.
Dat kan natuurlijk nooit het geval
zijn. In dit geval hebben de bonden
naar mijn mening niet zo goed
opgelet. Zoals wij allemaal geleerd
hebben toen wij wiskunde verplicht
in ons pakket hadden of toen wij
hebben leren boekhouden, kun je
natuurlijk nooit structurele uitgaven
doen na incidentele meevallers.

Het is van belang, te bezien wat
mogelijk is bij de begroting voor
1993 en hoe structureel de onderbe–
stedingen op de begroting zijn. Ik
vraag de minister dan ook, zeer veel
haast te betrachten om dat helder te
maken. Als de gemiddelde perso–
neelslast meevalt - niet alleen dit
jaar, maar ook vorig jaar - komt in de
beleving van bijvoorbeeld een groep
als de "Nahossers" een deel van de
effecten ongetwijfeld voort uit het
feit dat het personeelsbestand
verjongt. In hun ogen gaat het dus
om hun geld, maar wij'vertellen dan
dat de begrotingssystematiek zo niet
werkt. Ik kan mij echter wel
voorstellen dat men er anders over
denkt. Omdat wij ook vinden dat de
hoogste prioriteit met betrekking tot
de onderwijsuitgaven, als er extra
ruimte bestaat, de aanvangssala–
rissen betreft, achten wij het van
groot belang dat de minister inzicht
geeft in het karakter van de onderbe–
stedingen. Als hij het op dit moment
nog niet helemaal weet, dient hij er
in elk geval voor te zorgen dat dit
wel het geval is voordat de begroting
wordt gepresenteerd. Eèn jaar
onderbesteding van een bedrag van
rond de 850 mln. is tot daar aan toe,
maar als er ook een tweede jaar
sprake is van 200 mln. nu al als
structureel gekenmerkte onderbe–
steding en 300 mln. incidenteel, plus
nog eens 110 mln. taakstellende
onderbesteding, dan komt toch het
moment waarop duidelijk gemaakt
moet worden hoe structureel het is,
zodat er beleid op ontwikkeld kan
worden. Onze prioriteit daarin is
duidelijk.

D

De heer Huibers (CDA): Voorzitter!
De inbreng van de CDA-fractie kan
kort zijn bij deze eerste suppletore
wet 1992. Ik heb over slechts twee
onderwerpen een opmerking.

Allereerst de positie van de lande–
lijke organisaties in het
vormingswerk, waar mevrouw
Netelenbos ook over sprak. Wij
kunnen ons vinden in de toelichtende
brief die de minister ons naar
aanleiding van het mondeling
overleg heeft gestuurd. Onze veron–
derstelling, die wij tijdens het
mondeling overleg ook hebben geuit,
dat de begroting zal moeten worden
gewijzigd als gevolg van de
toezegging van de minister om de
bezuiniging op de landelijke organi–
saties gefaseerd in te voeren door
middel van een sociaal beleidskader,
wordt door deze brief bevestigd. Wij
wachten het overleg daarover thans
af en gaan ervan uit dat de minister
ons daarover op de hoogte zal
houden en de resultaten daarvan zal
vorm geven bij de tweede suppletore
wet, zoals hij ook toezegt in de brief.
Indien nodig zullen wij er op dat
moment op terugkomen.

Voorzitter! Over het punt van de
onderuitputtmgen is gisteren bij de
behandeling van de Voorjaarsnota
ook uitvoerig gesproken. Het gaat
om incidentele onderuitputting,
structurele onderuitputting, taakstel–
lende onderuitputting, kortom, het
beeld is nog lang niet uitgeknstalli–
seerd. Ik denk dat het goed is dat de
minister ook hierover enige verduide–
lijking van de huidige stand van
zaken geeft. Meer dan dat kan ook
nog niet, want wij spreken pas over
de eerste suppletore begroting
1992. Wat dit betreft gaat het om
een discussie die wij eigenlijk ook
vorige week tijdens het mondeling
overleg uitvoerig hebben gehad. Het
is in onze ogen echter voorbarig, op
dit moment uitspraken te doen over
de besteding van mogelijke onderuit–
putting gedurende dit lopende
begrotingsjaar. Allereerst moet er
helderheid zijn over de vraag of en in
welke mate er aan het eind van het
jaar sprake zal zijn van onderuit–
putting. Definitieve helderheid
daarover zal pas veel later in het jaar
blijken. Daarbij moet ook helderheid
bestaan over de vraag of het gaat
om incidentele of structurele onder–
uitputting. Mevrouw Netelenbos
heeft dit punt zojuist ook terecht
aangehaald.

Voorzitter! Besteding zal moeten
worden bezien in het licht van de
totale begrotingsproblematiek voor
1993. Dat betreft de ontwikkeling
van de algemene financieel-econo–

mische situatie, de collectieve–
lastendruk en het financieringstekort
alsmede de ontwikkelingen in de
onderwijsbegroting zelf. Daaronder
valt ook de vraag of de minister van
Onderwijs en Wetenschappen in
staat zal zijn, de taakstelling op het
gebied van het terugdringen van het
ziekteverzuim en de wachtgeldpro–
blematiek te realiseren. In dat
bredere kader zal moeten worden
bezien of en in welke mate er ruimte
beschikbaar is voor de ook door de
CDA-fractie op zichzelf wenselijk
geachte oplossing van knelpunten in
de onderwijssalarissen. Wij wachten
over dat geheel voorstellen van het
kabinet af. Na Prinsjesdag en bij de
algemene politiek beschouwirigen zal
de CDA-fractie daarover een nader
oordeel geven.

De heer Franssen (VVD): De uiteen–
zetting van de heer Huibers is op
zichzelf helder. Ik heb aangegeven
dat er ook in de niet-salaire sfeer in
school in de klas materieel noden en
wensen zijn. Heeft dit uitgangspunt
ook enige prioriteit bij de
CDA-fractie?

De heer Huibers (CDA): Zeker, ook
dat zijn elementen die moeten
worden verwerkt in de uiteindelijke
afweging die het kabinet zal maken.
Vandaar dat ik de nadruk leg op het
bredere kader waarbinnen de
afweging zal moeten worden
gemaakt.

De heer Franssen (VVD): De heer
Huibers is dus geen voorstander van
de of/of-benadering.

De heer Huibers (CDA): Die bredere
afweging zal door het kabinet
gemaakt moeten worden. De
voorstellen die wij krijgen, zullen wij
beoordelen. De regering regeert en
wij controleren.

De heer Franssen (VVD): Breed kan
niet anders dan niet of/of zijn.

D

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Ik wil in deze bijdrage over de eerste
suppletore begrotingswet voor 1992
van het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen de minister slechts
een vraag voorleggen. Deze zaak is
weliswaar door andere collega's al
genoemd, maar misschien is mijn
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invalshoek een andere. Het gaat om
de beoogde bezuiniging van 3,7 mln.
op het artikel vormingswerk.

Ik begrijp dat het kabinet een
bezuiniging voor ogen heeft. Het is
mij niet duidelijk hoe deze precies
gestalte moet krijgen. Wellicht kan
met dit debat aan duidelijkheid
worden gewonnen. Vooral de
betrokkene zou daarmee een plezier
worden gedaan.

Het bezuinigingsvoorstel komt dit
keer, in tegenstelling tot vorig jaar,
niet uit de lucht vallen. Het is op
zichzelf te rechtvaardigen omdat de
minister heeft voldaan aan de wens
van de Kamer om deze bezuiniging
te koppelen aan een beleidsvisie. Die
visie is reeds december vorig jaar op
papier gezet in de notitie
Vormingswerk. Wij hebben daar
vorige week tijdens een mondeling
overleg met de minister over gedis–
cussieerd evenals over deze
suppletore begroting.

De minister heeft enkele toezeg–
gingen betreffende het
vormingswerk gedaan. Hij beloofde
de Kamer onder andere kwantita–
tieve informatie toe te zenden.
Wanneer kunnen wij deze
tegemoetzien? In hoeverre is deze
informatie relevant met betrekking
tot de voorgestelde bezuinlging?

Inmiddels heeft de Kamer een
brief bereikt waarin nader wordt
ingegaan op de verwerking van de
voorgestelde bezuiniging. De
minister wil het verleden jaar aange–
nomen amendement-Huibers/
Netelenbos op stuk nr. 28 formeel
ongedaan maken. Dit betekent dat
een onderverdeling van het artikel
vormingswerk niet meer zal worden
opgenomen in de begrotingswet. Een
bezuiniging op de instituten voor
vormingswerk is naar het oordeel
van de minister en van de Kamer niet
gewenst. Dat impliceert dat met
name de landelijke organisaties
moeten inleveren. De RPF-fractie
verzet zich hiertegen niet. Het is
echter de vraag op welke termijn
deze bezuinigingen moeten worden
geëffectueerd. Daarom ben ik
benieuwd wat wordt bedoeld met de
zin in de brief van 19 juni. Ik citeer.
De fasering van de maatregelen
impliceert dat deze niet direct geheel
per 1 augustus 1992 zal worden
geëffectueerd, maar per 1 augustus
1996 in zijn geheel zal zijn doorge–
voerd.

Is het de bedoeling dat de lande–

lijke organisaties tot 1996 elk jaar
enkele formatieplaatsen moeten
inleveren. Hoe krijgt dit gestalte?
Moeten wlj denken aan gedwongen
ontslagen? De RPF-fractie is hiervan
geen voorstander. Zij pleit ervoor,
over te gaan tot een vacaturestop bij
de landehjke organisaties. Ik hoor
graag de reactie van de minister.

D

Minister Ritzen : Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de geachte
afgevaardigden voor de gemaakte
opmerkingen over de eerste
suppletore wet. Ik verheug mij in een
grote belangstelling. Ik stel het
buitengewoon op prijs dat de begro–
tingsontwikkeling en ook de begro–
tingsuitputting met zoveel aandacht
wordt gevolgd, zelfs tot in het reces
zoals ik de heer Franssen hoorde
zeggen.

Ik dank in het bijzonder de heer
Franssen voor de vele adviezen die
hij heeft gegeven met betrekking tot
de begroting voor 1993. Ik
beschouw dat als opmerkingen van
zijn kant waarop ik nu niet hoef te
reageren. Dat geldt ook voor een
groot aantal vragen van de heer
Franssen met betrekking tot de
begroting voor 1993. Daarop kan ik
nu helaas niet ingaan omdat de
definitieve standpuntbepaling
daarover pas zal plaatsvinden binnen
de begroting voor 1993. Ik hoop
overigens dat ik alle vragen van de
heer Franssen goed heb genoteerd.
De vragen werden immers met een
grote snelheid gesteld. Als ik er een
gemist heb, dan hoor ik dat
eventueel nog wel in tweede termijn.

De heer Franssen heeft in het
begin van zijn betoog aangegeven
dat er naast onderschrijding op een
aantal artikelen ook sprake is van
overschrijding. Je komt inderdaad op
een totaalbeeld van een netto onder–
schrijding, maar het is heel juist om
nog eens vast te stellen dat er bij de
begroting ook sprake is van een
aantal posten die zijn overschreden.
Daarbij bestaat in toenemende mate
de indruk dat die nu geconstateerde
overschrijdingen in het jaar 1991
ook structureel zullen doorwerken.
Het gaat in het bijzonder om de post
"leerlingenontwikkelingen". Het gaat
hierbij om een groot bedrag,
namelijk om 100 mln. Dat is in het
totaal van de onderwijsbegroting
weliswaar een zeer beperkt

percentage. Dat heeft natuurlijk nog
steeds te maken met de marges, de
varianties, die optreden in de
ramingen.

Ik wil graag benadrukken dat dit
soort vormen van overschrijdingen
en onderschrijdingen binnen de
onderwijsbegroting aan de orde van
de dag zullen blijven, gezien het feit
dat een groot aantal onzekere
factoren daarbij een rol speelt. De
poging was er steeds op gericht,
ervoor te zorgen dat die marges
minimaal waren en dat, waar zich
minnen voordeden, er ook plussen
zouden zijn. Op deze begroting is,
zoals ook op de begroting voor
1991, achteraf een grote mate van
voorzichtigheid in de ramingsme–
thoden terug te vinden. Deze impli–
ciete voorzichtigheid heeft geleid tot
netto onderschrijdingen.

De heer Franssen vroeg naar de
stand van zaken met betrekking tot
het loonstructuuronderzoek. Het
kabinet beraadt zich daar inderdaad
over. De neerslag daarvan zal
natuurlijk plaatsvinden in de
begroting voor 1993. Wij zijn nog
steeds bezig om ook daarover zo
snel mogelijk een definitief
standpunt uit te brengen.

Er is voorts gesproken over het
rapport inzake de samenstelling van
de onderuitputting. Ik heb in
antwoord op een aantal vragen dat
gesteld werd naar aanleiding van de
eerste suppletore wet, een overzicht
gegeven van die samenstelling. De
heer Franssen heeft er eigenlijk geen
specifieke vraag gesteld. Hij heeft
alleen gevraagd waarom de Kamer
dat rapport niet mag hebben. Het is
er niet geschikt voor. Het is een
typisch ambtelijk werkstuk, zoals er
zoveel zijn binnen het departement.
Ik heb echter geen enkele behoefte
om daarover "kiekeboe" te spelen en
wil het de Kamer graag ter vertrou–
welijke kennisneming toezenden. Dat
vroeg de heer Franssen. Het breed
rondstrooien van zo'n rapport brengt
immers ook weer de nodige bureau–
cratie met zich om alles wat daarin
staat, ook weer in zijn nuances te
bezien.

De heer Franssen heeft gesproken
over de tegenvaller op het punt van
de leerlingen. Dat is een tegenvaller
als volgt gelokaliseerd: voor 20 mln.
binnen het basisonderwijs, voor 30
mln. binnen het speciaal onderwijs -
waarvan overigens het afgelopen
jaar nog werd gedacht dat het zich
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niet zou voordoen - en voor 70 mln.
binnen de studiefinanciering als
gevolg van leerlingenaantallen. Bij de
studiefinanciering vind je dan dus
intern een beeld van zowel
overschrijdingen als onderschrij–
dingen. Overschrijdingen vinden
plaats in de zin van meer leerlingen.
Op een aantal fronten is sprake van
onderschrijdingen tengevolge van
het feit dat er door die leerlingen
minder beroep wordt gedaan op
hogere beurzen. Ter zake van de
studiefinanciering is sprake van een
substantiële onderscheiding, die
overigens voor een deel terug te
leiden is tot een aantal maatregelen,
die in de afgelopen jaren zijn
genomen. Achteraf blijkt, dat de
effecten van die maatregelen zijn
onderschat.

Over de oriëntatie– en schakelcur–
sussen wil ik een uitvoerige schrifte–
lijke beantwoording geven. Dat is
uitvoerig onderzocht. Mijn veront–
schuldigingen, dat dit is blijven
liggen. Ik heb een paar keer gemeld,
dat daar sprake was van een
probleem. Dat bleek achteraf niet
het geval te zijn. De overschrijdingen
in de sector beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie waren niet
gelokaliseerd bij die oriëntatie– en
schakelcursussen, maar op andere
fronten.

De heer Franssen (VVD): Ik neem er
met erkentelijkheid kennis van, dat
de minister dit schriftelijk zal
antwoorden. Hij heeft er verleden
jaar wel melding van gemaakt.

Minister Ritzen: Ik heb dat toen
gemeld, met de opmerking, dat wij
dat aan het onderzoeken waren. Ik
kan mij dat nog heel goed herin–
neren: het was bij de eerste
suppletore wet. De eerste inzichten
in dat terrein zijn mij toen gemeld.
Nader onderzoek heeft plaatsge–
vonden. Bij de eerste meldingen van
de kant van de inspectie werd dat
beeld bevestigd. Nadere kwantita–
tieve analyse bleek dat beeld niet te
bevestigen. Er was in eerste instantie
het vermoeden, dat binnen de
scholen meer gebruik was gemaakt
van de mogelijkheden van oriëntatie–
en schakelcursussen. Dat vermoeden
werd achteraf niet bevestigd, toen
alle concrete cijfers bekend werden.
De heer Franssen is verder volkomen
correct, wanneer hij zegt, dat ik dat
heb gemeld als een eerste
vermoeden.

Wat de analyse betreft, zijn de
vragen van mevrouw Netelenbos en
de heer Franssen juist, als zich maar
niet het misverstand voordoet, dat er
een analyse wordt gemaakt, die voor
eens en altijd is. De ontwikkeling van
de begroting in het jaar 1992 is een
andere dan die in 1991. Ook de
samenstelling - de Kamer heeft dat
kunnen zien in de brief van 19 juni -
is in 1992 ook weer anders dan in
1991. Het is een kwestie van het tot
ons nemen van de meest actuele
informatie, die dan in modellen moet
worden verwerkt. Hier zit het
moeilijke punt. Ter zake van
modellen met betrekking tot de
raming van leerlingen hebben wij
een aantal belangrijke stappen gezet.
Met betrekking tot het personeel in
kwantitatieve zin Is dat ook het
geval. Ter zake van de samenstelling
van het personeel is het veel lastiger.
De personeelssamenstelling is niet
het probleem, maar de in– en
uitstroom van personeel. Je moet dit
per leeftijdsgroep, per groep van
opgeleiden en qua geschiedenis en
ervaring weten. Dat is een moeilijke
stap. Bij het mondeling overleg heb
ik gezegd, dat wij vanaf het begro–
tingsrapport-De Groot hieraan veel
werk hebben verricht. Wij hebben
daarvoor externe organisaties
ingezet. Ik denk aan het IVA. Wij
hebben niet het gevoel met het
IVA-rapport op tafel, dat wij dit
probleem nu hebben opgelost. In de
modellen voor de voorbereiding van
de begroting en vooral in het
verbinden van actuele ontwikke–
lingen moet het een en ander
gebeuren.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Heeft
de minister, doordat hij dit jaar veel
meer lump sum– en FBS-sectoren
heeft gecreëerd, niet veel meer
inzicht in de formatie en dus ook in
de personele kosten? Men moet het
jaar ervoor al melden, hoe het zit.
Het is veel zekerder dan tot nu toe.
Is die conclusie te trekken?

Minister Ritzen: Ik ben mevrouw
Netelenbos erg dankbaar voor die
aanvulling. Het werkt aan twee
kanten: het nagaan van de feitelijke
ontwikkelingen en het dichtschroeien
van regelingen, vermijden, dat er
zich vanuit regelingen al te veel
onzekerheden voordoen. Naar
aanleiding van een vraag van de heer

Franssen moet ik hieraan het
volgende toevoegen. In het
mondeling overleg heeft de heer
Tuinstra een vraag gesteld die als
twee druppels water op dle van de
heer Franssen leek: als je nu met één
GPL werkt, ben je er toch van af?
Aan de ene kant wel, want je hebt de
regeling dichtgeschroeid, maar aan
de andere kant zou die GPL wel eens
niet goed kunnen beantwoorden aan
de vraag van de school. Die kant van
de medaille belichtte de heer
Franssen ook al. Met andere
woorden, je berit gehouden om op
basis van het profiel, de samen–
stelling van het personeel naar oplei–
dingsniveau, naar leeftijd en ervaring
toch vrij precies na te gaan, wat de
behoeften van een school zijn. Dat
zijn de factoren die uiteindelijk
bepalend zijn voor de inschaling. Je
zou een school groot onrecht doen
als je uitging van een GPL dat
absoluut niet in overeenstemming is
met de GPL die nodig is voor het in
stand houden van het personeelsbe–
stand van die school.

De heer Franssen (VVD): Daarom
vond ik de benadering van mevrouw
Netelenbos ook wat te eenvoudig:
als je maar een FBS– of
lump-sum-financiering invoert, ben
je van het probleem verlost.

Minister Ritzen: Ik geloof dat de
twee opmerkingen elkaar goed
aanvullen. Voor alle duidehjkheid, ik
meen ook dat de heer Franssen
gezegd heeft: werk met een GPL,
dan ben je inderdaad klaar. De
waarheid ligt dus ergens in het
midden, je bent nog altijd niet
ontslagen van de plicht om na te
gaan wat de behoeften van een
school zijn, maar je hebt wel wat
"ruis" in de cijfers onderdrukt.

De heer Franssen (VVD): Dat is
precies wat ik bedoelde met mijn
vraag, toegespitst op het MBO.

Minister Ritzen : Voorzitter, de heer
Franssen en ik hebben er dus geen
verschil van mening over dat het
zaak is, voortdurend te blijven
nagaan wat een redelijke GPL is.

De heer Franssen heeft ook nog"
een feitelijke vraag gesteld over het
HOS-akkoord. Voor zover mijn infor–
matie strekt, is er bij dat akkoord
geen afspraak met de vakbonden
gemaakt over het budget voor
incidenteel.

Tweede Kamer Onderwijs en Wetenschappen
25 juni 1992
TK94 94-5961



Ritzen

De heer Franssen (VVD): Voorzitter,
wij hebben de formulering "voor
zover mijn informatie strekt" al
eerder van de minister gehoord,
maar toen bleek die informatie niet
compleet te zijn. Toen ging het om
de regels voor de budgetdiscipline.
Misschien zou hij dit ook nog eens
kunnen nagaan.

Minister Ritzen: Voorzitter, dat is
precies het punt, want tot nu toe
verzorgen de heer Franssen en ik bij
elke suppletore begroting een vast
duet. De kanttekenmg die ik dan
steeds maak, is dat dit kabinet niet
bewust een beslissing heeft
genomen om de regels voor de
budgetdiscipline te veranderen. Het
punt van de heer Franssen is dan
steeds dat die regels toch veranderd
zijn. Ik wijs er nogmaals op dat uit
alle stukken die het kabinet bij zijn
aantreden aantrof, uitsluitend af te
leiden was dat de regels voor de
budgetdiscipline op elk departement
op dezelfde wljze van toepassing
waren, dus ook op Onderwijs.
Vervolgens is mij gebleken - maar
nogmaals, dat is mij op geen enkele
wijze duidelijk geworden anders dan
in een gesprek met de toenmalige,
tevens huidige minister-president -
dat er in het verleden wel afspraken
zijn gemaakt. Maar, voor alle duide–
lijkheid: dit kabinet heeft daar niet
een bepaalde beslissing over
genomen, het besluit was op geen
enkele wijze openbaar en het is als
het ware doorgegeven in het kader
van de continuïteit van de regering.

Voorzitter! De heer Franssen heeft
ook nog gesproken over het element
van het nu al salarissen verhogen op
basis van onzekere cijfers. Ik zou dit
in eerste instantie in zekere zin als
een technische kwestie willen zien.
Mijn opvattingen over de positie van
de onderwijsgevenden zijn bekend.
Ik zie in dat er op langere termijn een
groot knelpunt is bij de werving,
kwalitatief en kwantitatief. Herhaal–
delijk heb ik bij de begrotingsbespre–
kingen naar voren gebracht dat op
dat punt actie moet worden onder–
nomen. Vervolgens is het de vraag,
welke budgettaire randvoorwaarde
daarbij geldt Nogmaals, dit kabinet
maakt hier een prioriteit van.

Over de invulling hiervan heeft de
heer Huibers enige opmerkingen
gemaakt. Hij heeft gezegd dat

daarbij met een groot aantal zaken
rekening moet worden gehouden, en
met de begroting als geheel. Het is
dus in belangrijke mate een politieke
beslissing, waarover de Kamer kan
oordelen De gedachte dat geld dat
over zou blijven op de onderwijsbe–
groting, automatisch voor diezelfde
begroting gebruikt wordt, kun je voor
een groot deel aanhouden, maar ze
is binnen het kader van de regels
voor de budgetdiscipline niet
vanzelfsprekend.

Daarnaast is het goed om op te
merken dat er inderdaad sprake is
van onderschrijdingen. Ik heb bij het
mondeling overleg aangegeven dat
deze, voor zover onze huidige
inzichten nu gaan, ook een structu–
reler karakter hebben, te weten de
200 mln. waar het over gaat. Maar
daar tegenover staan ontwikkelingen
in leerlingenaantallen die normaliter
als tegenvallers zouden worden
gezien, dus als overschrijdingen.
Welnu, die onderschrijdingen zullen
daar als het ware voor een belangrijk
stuk voor nodig zijn.

Het is in mijn ogen, mijnheer de
voorzitter, nu niet het goede moment
om improviserenderwijs te proberen
aan te geven hoe de financiering van
de conclusies van het loonstructuur–
onderzoek eruit moet zien. Ik probeer
slechts het beeld aan te geven van
de techniek en van de regels die
daarbij gelden, waarbij in mijn ogen
tevens geldt dat er belangrijke
stappen zullen moeten worden gezet
in de begroting, teneinde met
betrekking tot de verbetering van de
positie van de leraar en de opheffing
van knelpunten ook belangrijke
stappen te kunnen zetten.

De heer Franssen heeft gesproken
over de OKF-operatie en ook
mevrouw Netelenbos heeft daar een
aantal opmerkingen over gemaakt. Ik
kan de lijn van de heer Franssen
volgen en ik kan mij er ook bij
aansluiten. Het is een punt van
voortdurend overleg met de
HBO-raad. Zoals bekend is het niet
zo dat de bouwstop het HBO is
opgelegd. Deze bouwstop is met het
HBO afgesproken. Geleidelijkaan
begint het punt te komen waarbij
zich zulke knellende situaties
voordoen, dat ook bezien moet
worden in hoeverre er partieel, in
uitzonderingsgevallen, ontheffingen
kunnen worden verleend, want de
tijd tikt door. Daarover zijn wij in
gesprek en wij zullen dit gesprek

afronden in die zin, dat wij nu gaan
bezien waar die uitzonderingen
moeten worden gemaakt. Als nu
maar niet het beeld naar voren komt,
dat daarmee als het ware de operatie
stop wordt gezet. Nee, het gaat eeht
om een partiële of een incidentele
ontheffing van de bouwstop, lopende
het traject van het verder verankeren
van de afspraken om te komen tot de
overdracht van het onroerend goed.

De heer Franssen heeft gevraagd
om de taakgroep begrotingsdoor–
lichting als het ware te voorzien van
een henjkmg, uitgaande van de
vraag: wat is nu precies van de
gedachten van die taakgroep uitge–
komen en wat is minder uitgekomen?
Ik acht dit een bezigheid die zinvol
kan zijn. Je kunt ervan leren; de
taakgroep is op een speciale wijze
begonnen. Ik zal de Kamer graag per
brief laten weten hoe de verhouding
is tussen de oorspronkelijke cijfers
van de taakgroep en de feitelijke
realisaties.

De heer Franssen sprak van een
grillige begroting. Nu, grillig is
misschien niet de juiste term. Het is
een begroting waarbij sprake is van
een grote mate van feitelijke exoge–
niteit, hoe je het ook wendt of keert.
Het gaat over 3,5 miljoen leerlingen
en daarnaast over ongeveer zo'n
300.000 personen, onderwijsge–
venden en leraren, die bij het
onderwijs zijn betrokken. De
leerlingen vormen duidelijk een
exogeen verschijnsel. Dit zal altijd
gepaard gaan met onzekerheden.
Ten aanzien van het onderwijzend
personeel zijn er wellicht qua
aantallen geen onzekerheden, maar
wel in samenstelling: daarbij bhjven
zich ook altijd onzekerheden
voordoen. Ik noem dat niet grillig. Ik
vind het veel meer een kwestie van
onzekerheden die je probeert te
beperken. Het zijn overigens
onzekerheden die zich bij elke
begroting van een wat grotere
omvang zullen voordoen.

Mevrouw Netelenbos heeft vooral
de nadruk gelegd op het goed analy–
seren. Ik heb al eerder aangegeven
dat dit wat mij betreft geen proces is
dat eenmalig is. Wij hebben dat
proces afgerond voor het jaar 1991
en hebben een goed beeld daarvan.
Voor volgende jaren zal het proces in
verdere omvang doorgaan. Het is
vooral mijn inzet om ervan te leren
en te zorgen dat de informatie
daarvan weer wordt teruggeleid naar
de ramingsmodellen.
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De heren Huibers en Leerling en
mevrouw Netelenbos hebben
gesproken over de bezuinigingen bij
het vormingswerk. Ik ben blij dat
zowel de PvdA, als het CDA zich kan
vinden in de toelichtende brief. In
antwoord op de heer Leerling wijs ik
erop dat op 1 januari 1996 de
operatie is afgerond; dat betekent
ook dat de bezuiniging zou moeten
zijn gerealiseerd. In het mondeling
overleg heb ik aangegeven dat het
mijn inzet zal zijn, in het gesprek
over het sociaal plan, om ervoor te
zorgen dat er zo snel mogelijk een
reallocatie plaatsvindt van landelijke
organen naar instituten, naar de
basis als het ware. Of daarbij
gedwongen ontslagen zullen vallen?
Ik zal mij tot het uiterste inzetten om
dat te vermijden. Een vacaturestop
kan daar een rol in speien, maar ik
zou daarmee in eerste instantie niet
willen volstaan. In het mondeling
overleg heb ik aangegeven, dat ik
een grote voorkeur zou hebben voor
in principe een mogelijkheid om
mensen te herbenoemen als boven–
talligen van een landelijk orgaan bij
een van de instellingen, nogmaals
vanuit de optiek dat het
vormingswerk buitengewoon
belangrijk is maar aan de basis
plaatsvindt.

Mijnheer de voorzitter! Ik heb
hiermee de vragen beantwoord,
nogmaals met dank aan de geachte
afgevaardigden.

D

De heer Franssen (VVD): Voorzitter!
Ik dank de minister voor zijn
antwoorden en toezeggingen. Ik
begin met een vraag over het
loonstructuuronderzoek. Ik kon
politiek van meet af aan op mijn
vingers aftellen, dat een regerings–
standpunt bij dat loonstructuuron–
derzoek niet zou verschijnen dan
rond Prinsjesdag. Maar het plaatst
de weigerachtigheid van de regering
om een aantal aanvullende vragen op
een bepaalde wijze beantwoord te
krijgen nog eens in een bijzonder
daglicht. Wij wisten, dat die
antwoorden er voor de zomer zouden
kunnen komen. Alle haast die toen
blijkbaar aanwezig was, wordt in die
zin dus wat gerelativeerd dat ik dat
wat merkwaardig vind. Maar goed.

Ik ben op zichzelf content met het
antwoord over de bouwstop. Ik weet,

dat de minister over een knelpunten–
benadering wil spreken en ik wil hem
daarom vragen op welke wijze hij
met die problematiek wil omgaan,
werkend langs een beleidslijn die
geen risico voor willekeur doet
ontstaan. Ik zou het op prijs stellen
als hij de Kamer zo rond het moment
dat wij terugkeren van het zomer–
reces daarover nadere informatie zou
kunnen verschaffen, opdat wij
daarover zo nodig met hem kunnen
overleggen.

Het laatste element betreft de
salarissen. Waar ging mijn
opmerking nu om? Er is een onder–
schnjdmg op de salarisuitgaven in
1991 van grosso modo 450 mln. Dit
jaar is er, naar de stand van dit
moment, een onderschrijding van
220 mln. Dat is een aanmerkelijk
verschil. De minister heeft in een
reeks antwoorden in zijn brief van 18
maart gesteld, dat hij antwoorden op
en inzicht bieden in de salarisontwik–
keling niet kan geven dan in de loop
van 1993. Ik aanvaard dat vanwege
de complexiteit. Maar dat maakt het
buitengewoon heikel om nu de
onderuitputting te gebruiken als een
schip voi zilverlingen waarmee je wel
even een prioriteit, die op zichzelf
legitiem is, denkt te kunnen
neerzetten. Dat is mijn kanttekening
bij de inzet van de PvdA gisteravond
geweest in het debat over de
Voorjaarsnota en nu vandaag van
mevrouw Netelenbos. Ik erken de
prioriteiten die de minister stelt,
maar ik vind het buitengewoon link
om de onderuitputting daarvoor te
gebruiken, terwijl je weet dat er nog
zovele onzekerheden zijn. Als die
onderuitputting toch als een post zal
worden gebruikt om een deel van het
salarisprobleem op te lossen, is het
antwoord eerder aan de Kamer
gegeven bij brief van 18 maart dus
blijkbaar van minder gewicht
geweest. Op dat punt wil ik de vinger
leggen. Dan kunnen wij verder
discussiëren over het woord "grillig",
maar laat ik het erop houden dat het
een begroting is, die snel fluctueert
door een turbulente ontwikkeling in
de sfeer van Onderwijs.

D

Minister Ritzen : Mijnheer de
voorzitter! Wanneer er inderdaad
vertraging zou zijn opgetreden in de
beschikbaarheid van cijfers over de
loonontwikkeling in het onderwijs

vergeleken met die van ambtenaren,
zou dat het in feite onmogelijk
hebben gemaakt om zelfs met Prins–
jesdag een standpunt uit te brengen.
Dat heeft niet te maken met het feit,
dat die cijfers nu nog worden
doorgeakkerd maar vooral omdat
een standpunt aan die cijfers moet
worden verbonden. En dat heeft
financiële implicaties. Dat is voor
een kabinet een ingewikkelde zaak,
waar tijd mee gemoeid is. Met
andere woorden, half april is de
volgende positie ingenomen: als wij
nu over de cijfers gaan bakkeleien,
dan zijn wij niet in staat om de zaak
met Prinsjesdag te presenteren. Ik
zou dat een slechte zaak vinden.

De heer Franssen (VVD): Wij bakke–
leiden niet over cijfers, wij wilden
nadere informatie, die volgens het
Instituut voor onderzoek van de
overheidsuitgaven vóór het zomer–
reces beschikbaar zou zijn. Daarmee
had de minister voluit aan de slag
kunnen gaan, mede in het beraad in
het kabinet.

Minister Ritzen: Daarin zaten grote
risico's. Er zouden vragen worden
opgeroepen, los van het feit dat de
regering in een positie zou terecht–
komen waarin zij maar moet
afwachten hoe de bal verder gaat
rollen.

Over de bouwstop zal ik de Kamer
na het reces graag nader informeren.

Ik kom op de salarissen en de
mate waarin de onderuitputting als
structureel kan worden gezien
Inderdaad, er is een aantal onzeker–
heden aan verbonden. Ik heb goed
geluisterd naar het debat over de
Voorjaarsnota. Ik heb de kantte–
kening gehoord, dat de onderuit–
putting bij Onderwijs en Weten–
schappen niet moet worden gezien
als geid dat dus beschikbaar is voor
wat soms het generaal wordt
genoemd. Deze conclusie wordt door
de heer Franssen drie maal dik
onderstreept, vanuit de onzekerheid
en vanuit de behoefte bij het
onderwijs. Ik wil de opmerking van
de heer Franssen dus een beetje
kantelen. Er is in ieder geval geen
enkele reden om te zeggen dat dit
een rol zou moeten spelen bij andere
ontwikkelingen.

De heer Franssen (WD): Ik heb
deze kanttekening slechts willen
plaatsen om de verwachtingen die
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gisteren en vandaag door de inbreng
van de PvdA zijn gewekt, in een
bepaald kader te stellen.

Minister Ritzen: In zekere zin is het
inderdaad een debat dat hler
gisteren is gevoerd. Ik plaats er de
kanttekening bij dat het van het
grootste belang is dat deze middelen
ook ter beschikking blijven staan van
het onderwijs, zo mogelijk voor de
salarisproblematiek.

De heer Huibers (CDA): Ik heb goed
geluisterd naar het antwoord van de
minister in eerste termijn. Toen zei
hij het iets anders. Hij gebruikte het
woord "vanzelfsprekendheid". Noch
het een, noch het ander is vanzelf–
sprekend.

Mmister Ritzen: Dit heeft een
technische en een politieke kant. De
technische kant is dat er sprake is
van regels van budgetdisciplme
waarbij overschrijdingen en onder–
schrijdingen steeds onderwerp
kunnen zijn van gesprekken in het
kabinet. De vanzelfsprekendheid
heeft betrekking op de prioriteit die
het kabinet heeft gelegd bij de
positie van de leraren. Ik wil daar
geen misverstand over laten bestaan.

De heer Huibers (CDA): Dat is niet
alleen een technische afweging,
maar in de woorden van de minister
ook een politieke afweging.

Minister Ritzen: Oat heb ik nadruk–
kelijk ook zo naar voren gebracht. De
heer Tuinstra heeft voluit steun
gegeven aan die politieke afweging.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: De stemmmgen in
verband met dit wetsvoorstel zullen
later deze avond plaatsvinden.

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

van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk IXB (ministerie van
Financiën) voor het jaar 1992
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (22622)

De aigemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
Ik begin met de ombuigingstaak–
stelling voor Financiën. Het minis–
terie zal 20,4 mln. moeten bezui–
nigen als gevolg van de eenmalige
bezuinigingstaakstelling van 199
mln. voor het gehele kabinet. De
opgave voor het ministerie is zelfs
nog verhoogd tot 25,2 mln. toen de
taakstelling voor het gehele kabinet
met 120 mln. werd uitgebreid. Het is
mij niet duidelijk waarom niet ten
minste het bedrag van 20,4 mln. via
een nota van wijziging in de onder–
havige suppletore wet is verwerkt.
De minister van Financiën vervult
een voorbeeldfunctie. Ik breng dit
om die reden op zijn terrein op. Ik
vind dat de minister van Financiën
dat best had kunnen doen, en het is
mij niet duidelijk, waarom hij dat niet
heeft gedaan. We moeten het nu
doen met de aanduiding "taakstel–
lende onderuitputting" bij diverse
apparaatsuitgaven. Ik ga ervan uit
dat dit ten laste gaat van artikel
01.02 (materieel ministerie) en
04.02 (materieel belastingdienst). Ik
vraag daar bevestiging van, en ik
vraag hoe de verdeling over die
artikelen is. Hoe gaat het met het
additionele bezuinjgingsbedrag van
3,8 mln., wat daar bovenop is
gekomen? Gaat dat ponds-ponds–
gewijs over die twee artikelen?

Nogmaals, met een nota van
wijziging hadden wij ons budgetrecht
kunnen waarmaken, en dan hadden
wij hierover echt kunnen oordelen.
Het is een algemene kwestie
geworden bij andere hoofdstukken,
maar hier is toch degene die het
voorbeeld moet geven. We zien dat
allemaal terug bij de behandeling
van de Najaarsnota, en eventueel
nog in de Miljoenennota, want
daarbij is een rapportage toegezegd
over de vermoedelijke uitkomst. Het
kabinet heeft dus op dit punt onder
leiding van de minister van Financiën
gewoon teveel getalmd met het
nemen van een besluit, en
vervolgens overhaast een verknipte
besluitvorming toegepast.
Vanmorgen kwam ik een brief op het
spoor die is uitgegaan van AZ, en die
uit het ministerie van Financiën
komt, waarin het volgende staat (dat
verheldert veel): in de aanbiedings–
brief bij de Voorjaarsnota is aange–
geven dat departementen de keuze
wordt gelaten om deze taakstelling

in te vullen met ombuigingen die
derhalve een zeker voorschot nemen
op de invulling van de structurele
taakstelling 1993 uit hoofde van de
besluitvorming over de kaderbrief,
dan wel te opteren voor een taakstel–
lende onderuitputting voor 1992, te
realiseren via terughoudend
kasbeleid en waar nodig aangevuld
met een actief kasmanagement.

Nou, daar hebben de departe–
menten zich voortreffelijk aan
gehouden, en dat geldt ook voor de
minister van Financiën, voor zijn
eigen departement, want dat is
ongeveer overal gevolgd. Ik vind dat
dat slordig is. Zeker waar dat had
gekund, zoals bij de minister van
Financiën, had dat met een nota van
wijziging moeten worden gereali–
seerd.

Overigens is er ook nog in de
departementsbrief van Financiën
sprake van dat de minister van
Financiën een afzonderlijke brief aan
de Kamer stuurt. Komt die brief nog?
Ik hoorde net van een van de andere
woordvoerders dat voor 0 en W
geldt dat men dat pas in september
zal horen. Ik begrijp, nogmaals, dat
de minister van Financiën een afzon–
derlijke brief in de maak heeft over
die taakstellingen.

In het kader van de GEO wordt ook
het ziekteverzuim bij Financiën
bekeken; het moet ornlaag worden
gebracht. Uit de beantwoording van
de vragen blijkt dat bij de belasting–
dienst tot aan het begin van dit jaar
in het geheel geen verzuimregistratie
werd bijgehouden, en dan wordt het
natuurlijk erg moeilijk om het ziekte–
verzuim tijdig terug te dringen.
Overigens denk ik dat dit probleem
bij nogal wat andere departementen
ook bestaat. Er is nu bij Financiën
een eenduidig systeem in werking
getreden, en wel bij de belasting–
dienst. Over het eerste kwartaal
meet men nu een ziekteverzuimper–
centage van 7,8. Ik vind dat hoog, in
ieder geval hoger dan op het kernde–
partement, waar het percentage 6,5
is. Op basis van het eerste kwartaal
heeft het departement besloten, het
streefcijfer voor heel 1992 te stellen
op 7,5%. Waar is dat op gebaseerd,
en wat is daarvan de budgettaire
opbrengst? Ik vraag dat, omdat er
ook iets anders aan de hand is met
betrekking tot de verzuimbedragen.
Er Is namelijk, vooruitlopend op de
positieve effecten van inhoudelijke
verzuimmaatregelen, als een soort
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noodmaatregel een budgettaire
taakstelling ziekteverzuim voor 1992
vastgesteld die loonsomevenredig
over de departementen is verdeeld,
zonder rekening te houden met
onderling afwijkende ziekteverzuim–
percentages Dat is dus ook bij
Financiën gebeurd. Wat is overigens
daarvan voor het departement in
1992 de opbrengst? Ik kan het niet
helemaal herleiden. Aan de ene kant
is er de loonsomevenredige
taakstelling en aan de andere kant de
interne taakstelling die blijkbaar
voortvloeit uit het verlagen van het
ziekteverzuimpercentage als gevolg
van metingen. Is hier niet sprake van
een dubbeltelling? Ik stel deze vraag
met name omdat bij de loonsome–
venredige operatie in feite sprake is
van een volume-afslanking bij het
departement via het niet vervullen
van vacatures of extra afslanking.
Dat is bij de belastingdienst weer
een probleem, aangezien men daar
nogal wat personeelsproblemen
heeft. Is dat verantwoord? Ik heb het
gevoel dat de kwestie van de
dubbele taakstellmg ook voor andere
departementen geldt. Ik krijg hierop
graag een nadere toelichting.

Ten aanzien van de EKI-faciliteit is
er op het vlak van de
GOS-debiteuren iets merkwaardigs
aan de hand. Aan de uitgavenkant is
een schade GOS opgenomen van 37
mln. voor 1992. Dat is blijkbaar een
geaccepteerd feit. Onder de lopende
polissen op het GOS is het
uitstaande obligo 1,7 mld. Dit obligo
vervalt de komende jaren, waarvan
223 mln. in 1993. Volledige
non-betaling in dit jaar door
GOS-debiteuren leidt dus tot
schades van 223 mln. Dat is geen
gering bedrag. Als je dat aftrekt van
het oorspronkelijk geraamde
positieve resultaat van 10 mln. voor
dit artikel, betekent dit plotseling een
resultaat van min 213 mln. Op geen
enkele van de GOS-republieken is
thans NCM-dekking beschikbaar. Dat
is begrijpelijk. De kredietwaardigheid
van de GOS-republieken is zeer
gering. Die kredietwaardigheid zal in
de komende maanden zeker niet
beter worden, die zal eerder nog
afnemen. Mijn conclusie is dan ook
dat die 223 mln. een werkelijke
schadepost is. Inmiddels is er op 22
juni jl. in de Club van Parijs met de
GOS-landen overlegd. Heeft dat nog
iets nieuws opgeleverd? Wij weten
dat in het verleden het overleg in de

Club van Parijs bij de OS-landen die
vallen onder de DAC-criteria, heeft
geleid tot sanering van uitstaande
schulden onder het OS-plafond.
Voor GOS-hulp bestaat zo'n plafond
echter niet. Als wij de nieuw gecre–
ëerde voorziening voor GOS-hulp
van 100 mln. structureel daarvoor
zouden aanspreken, dan is deze
voorziening al meteen in twee jaar
belegd. Dat zal toch niet de
bedoeling zijn? Ik kan tot geen
andere conclusie komen dan dat het
ministerie in 1992 met een tegen–
valler kampt van 223 mln. waar het
geen raad mee weet. Volgens de
regels van de budgetdiscipline
behoort daar dit jaar voor
omgebogen te worden. Anders
wordt het financieringstekort dit jaar
met 223 mln. groter dan geraamd.
Ook als de minister deze EKI-tegen–
valler niet als relevant voor het finan–
cieringstekort verklaart, dan wordt
de staatsschuld 223 mln. groter. Ik
hoor graag de reactie hierop. Tot
1990 werden dergelijke tegenvallers
in het kabinet aangemeld voor
generieke compensatie. Recentelijk
heeft specifieke compensatie plaats–
gevonden op hoofdstuk IXB. Hoe
gaat dat nu dit jaar? De zinsnede
"gelet op het verzekeringskarakter
van de regeling wordt thans gezocht
naar een meer toegesneden invulling
van de regeling budgetdiscipline" is
mijns inziens onhelder en versterkt
mijn zorgen.

Het financieringstekort is naar mijn
waarneming niet alleen 223 mln.
groter in verband met de kwestie die
ik zoëven aan de orde stelde, maar
ook in verband met de debutgette–
ringsregeling die als het ware niet
onder de officiële maatstaven valt.
Daarbij denk ik aan de nieuwe lease–
contracten van de Rijksgebouwen–
dienst, circa 100 mln., de leenfaci–
liteit NS, ongeveer 1,5 mld., de
private financiering van de bestek–
klare Wijkertunnel, ongeveer 130
mln. en de uitgaven voor studiele–
ningen, 500 mln.

Ik merk op dat het CPB deze
laatste categorie al steeds automa–
tisch bij het financieringstekort
rekent. Alles bij elkaar kom ik tot
debudgetteringen die bijna 2,5 mld.
hoger zijn dan wat het kabinet
aangeeft. Dat heeft nogal een conse–
quentie, namelijk die van een finan–
cieringstekort van 0,5%. Als je dit bij
de 4,25% optelt, kom je aan 4,75%.
En dan zal ik maar niet de 0,25%

noemen, waarover wij gisteren
spraken in verband met de nieuwste
berekeningswijze van het CPB.

D

Minister Kok: Voorzitter! Ik dank de
heer De Korte voor zijn inbreng.

In de eerste plaats heeft hij een
enkele vraag gesteld en een enkele
opmerking geplaatst over de wijze
waarop de ombuigingstaakstelling op
de begroting van Financiën wordt
verwerkt. Zoals gisteren ook in het
debat over de Voorjaarsnota is
gebleken, is inderdaad in diverse
begrotingshoofdstukken de ombui–
gingstaakstelling verwerkt op een
zodanige wijze dat hier wordt
uitgegaan van een taakstellende
onderuitputting tot de voor Financiën
zojuist ook door de heer De Korte
genoemde bedragen.

De heer De Korte wees op de
voorbeeldfunctie van de minister van
Financiën. Ik dank hem uiteraard
opnieuw voor dit grote compliment.
Ik moet van mijn kant zeggen dat de
minister van Financiën het in dit
geval verstandig heeft geoordeeld,
gegeven de korte termijn die
beschikbaar stond, om een invulling
van de taakstelling tot stand te
brengen op de wijze zoals thans
inderdaad gebeurt, namehjk op de
beide artikelen door de heer De
Korte genoemd. Hierbij staat niet op
voorhand aan de hand van een
bepaalde procentuele verdeling vast
hoe de verdeling over de beide door
hem genoemde posten zal zijn.

De heer De Korte vroeg of er
sprake zou zijn van een afzonderlijke
brief, die nog door Financiën naar de
Kamer zou worden gestuurd. In het
antwoord op de schriftelijk gestelde
vragen over de Voorjaarsnota is in
vraag 15 de invulling op de diverse
hoofdstukken gegeven. Overigens zal
uiteraard - ik verwijs hiervoor naar
de beantwoording van de vragen
rondom de Voorjaarsnota gisteren -
straks bij de voortgang in de loop
van dit jaar die informatie aan de
Kamer worden gegeven waar zij
recht op heeft.

Ik heb op vragen van de heer
Schutte gisteravond gezegd dat wij
niet alleen de nodige informatie*
zullen geven over de realisatie en de
wijze van realisatie van de
taakstelling, maar dat wij zeker ook
de uitkomsten zullen analyseren in
het licht van de betekenis die aan de
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toepassing van het instrument van
de taakstellende onderultputting kan
worden toegekend.

De tweede vraag van de heer De
Korte had betrekking op het ziekte–
verzuim. Ook daar moet ik uiteraard
een onderscheid maken tussen de
algemene component van de aanpak
van het ziekteverzuim en de wijze
waarop dit op de begroting van
Financiën vorm krijgt. Het is bekend
dat in de beslissingen op basis van
de Tussenbalans door het kabinet is
gekozen voor een jaarlijkse reductie
van het ziekteverzuim van 0,5% in
1992 en ook in de volgende jaren.
De wijze waarop deze taakstelling
moet worden gerealiseerd, vindt
technisch vorm door een vermin–
dering van de loonsom op het
evenredige deel van de begroting.
Dit komt inderdaad tot uitdrukking,
zoals de heer De Korte zei, in een
volumekorting die kan worden gerea–
liseerd in de mate waarin op de
departementen bij de verschillende
onderdelen de taakstelling van 0,5%
wordt gehaald.

Mijnheer de voorzitter! Wanneer ik
het ziekteverzuim bij het kerndepar–
tement en de belastingdienst
bestudeer, dan is het van belang om
hier de trendmatige ontwikkeling te
zien. De trendmatige ontwikkeling
van het geregistreerde ziekteverzuim
laat bij het kerndepartement over de
eerste kwartalen van 1991 naar
1992 een daling zien van bijna
0,75%. Als het gaat om de belasting–
dienst, zie ik in het verloop tussen de
beide kwartalen - het eerste kwartaal
1991 en het eerste kwartaal 1992 -
een daling van 0,7%. In percentages
is er wat de belastingdienst betreft,
sprake van een daling van 8,5 in het
eerste kwartaal van 1991 naar 7,8 in
het eerste kwartaal 1992. Dat is
enerzijds een hoog percentage - ik
ben dat met de heer De Korte eens -
en er is ook alle aanleiding om vanuit
de totale verantwoordelijkheid voor
het personeelsbeleid en voor de
beheersing van het ziekteverzuim te
bezien met welke managementin–
spanningen kan worden bereikt dat
dit, naar verhouding hoge, cijfer
verder wordt gedrukt. Een volgende
belangrijke constatering is toch dat
zowel op het kerndepartement als bij
de belastingdienst de trendmatige
ontwikkeling van het eerste kwartaal
1991 naar het eerste kwartaal 1992
een reductie laat zien die duidelijk
verder gaat dan de 0,5% die is

afgesproken als onderdeel van de
taakstelling in het kader van de
uitwerking van de Tussenbalans. Dat
is uiteraard geen garantie voor een
bevredigend resultaat, maar het is
wel een bemoedigende ontwikkeling.
Die geeft mij aanleiding om te veron–
derstellen dat de vrees van de heer
De Korte voor elkaar overlappende
taakstellingen, te weten de
taakstelling in het kader van de
invulling van de ombuiging enerzijds
en de taakstelling om langs deze
weg de hoogte van het ziekteverzuim
te reduceren anderzijds, onterecht is.
Die overlapping kan worden
vermeden. Wij kunnen beide
taakstellingen realiseren

Mijnheer de voorzitter! De derde
opmerking van de heer De Korte
heeft betrekking op de exportkrediet–
verzekering. Wij hebben, zoals in de
Voorjaarsnota is aangegeven, in het
lopende jaar 1992 tot nu toe een
schade moeten incasseren op het
punt van de GOS-debiteuren, de
vroegere Sovjetrepublieken, van 37
mln. Wij hebben in dit lopende jaar
nog uitstaan een problematiek die in
totaal kan oplopen tot 223 mln. De
heer De Korte heeft gevraagd naar
de uitkomsten van de besprekingen
die in de zogenaamde "Club van
Parijs" hebben plaatsgevonden. In de
vergadering daarvan op 22 juni jl.,
waarnaar de heer De Korte verwees,
is afgesproken, het betalingsuitstel
van het GOS te verlengen tot 30
september a.s.

Maar er zijn ook andere afspraken
gemaakt, die ik graag onder de
aandacht van de heer De Korte en de
Kamer wil brengen. Ik noem de
afspraak om in de verdere contacten
tussen de Europese Gemeenschap
en het GOS respectievelijk de
GOS-republieken, met nadruk aan te
dringen op de wenselijkheid dat men
aan zijn verplichtingen voldoet, dus
dat men inderdaad terugbetaalt. Dat
is actueel dezer dagen, omdat juist
op de Top van Lissabon
waarschijnlijk gesproken zal worden
over de wijze waarop de Europese
Gemeenschap verantwoordelijkheid
kan nemen voor het veiliger maken
van de kerncentrales in Centraal– en
Oost-Europa en meer in het
bijzonder in delen van de vroegere
Sovjet-Unie, het GOS. Er is daarbij
uiteraard een belang in het geding,
niet alleen van de mensen daar,
maar ook van West-Europa. Daarom
zal de Europese Gemeenschap, naar

ik verwacht, een gedachtenwisseling
hebben in het kader van de Europese
Raad over de vraag, op welke wijze
hieraan aandacht besteed kan
worden. Het zal ook een punt van
gesprek zijn tijdens de top van de
G7, die over ruim een week in
münchen plaats zal vinden.

In dergelijke contacten tussen de
Europese Gemeenschap en de
GOS-republieken, maar ook in de
bilaterale contacten tussen bijvoor–
beeld Nederland en Rusland, dringen
wij er met kracht op aan, ook in het
belang van de voortzetting van
nieuwe vormen van steunverlening,
dat men aan de thans bestaande
verplichtingen voldoet. Wij dringen
er ook met kracht op aan dat de
GOS-republieken niet selectief te
werk gaan bij het voldoen aan
verplichtingen. Ik bedoel daarmee
bijvoorbeeld het voorrang geven aan
aflossingen en terugbetalingen aan
de grotere G7-landen, waarmee de
kleinere, waaronder Nederland, op
het tweede plan worden geplaatst.

Ik heb er dus grote moeite mee
om mijn verlies te nemen, zoals de
heer De Korte dat wat boekhoud–
kundig calculeerde. Ik vind het
werkelijk een verkeerde lijn om de
eventuele maximale schade die over
het jaar 1992 zou kunnen optreden
als alles tegen zou zitten en niets
werd betaald, nu in de cijfers op te
nemen. Ik heb in de Voorjaarsnota
en in de suppletore begroting
melding gemaakt van datgene wat
thans aan opgelopen schade is
geregistreerd. Het spreekt vanzelf
dat naar de mate waarin wij bij de
voortgangsrapportage in de
volgende stukken - de Miljoenennota
of de Najaarsnota - zouden moeten
melden dat er van een oplopende
schadeproblematiek sprake is, langs
de lijnen die daarvoor gelden en
binnen de randvoorwaarden die voor
de financieringstekortreductie
worden gehanteerd, op de regel van
de generale compensatie moet
worden aangedrongen. Dat zal dan
ook ter beslissing aan de minis–
terraad worden voorgelegd.

Hetgeen thans in de Voorjaarsnota
en in de suppletore begroting is
geregistreerd, is ten laste gekomen
van het financieringstekort. Het is
een tussenbeeld, maar de zaak wordt
in de komende periode gevolgd. Wij
zullen de Kamer ook rapporteren -
de heer De Korte vroeg daarnaar -
over de wijze waarop wij menen in
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de toekomst de opbrengsten en
uitgaven In het kader van de EKI
zodanig te moeten registreren, dat
wij al te grillige patronen van
ontvangsten en schadeposten niet
onmiddellijk in het jaarbeeld in een
lopend begrotingsjaar hoeven te
plaatsen. De Kamer krijgt daar infor–
matie over en kan dit dan in het licht
van de Miljoenennota beoordelen.

Voorzitter! Ten slotte het vierde
punt. Dat is werkelijk geleidelijkaan
een herhaling van zetten. Het is
bekend dat wij vanaf de start van het
kabinet op een drietal punten die ook
door de heer De Korte zijn genoemd
- leasecontracten, leenfaciliteiten en
studieleningen - tot vormen van
debudgettering hebben besloten, die
inderdaad leiden tot de uitzonde–
ringen zoals door hem werden
gememoreerd. Wij hebben daarover
regelmatig met elkaar van gedachten
gewisseld, maar elkaar waarschijnlijk
niet kunnen overtuigen. In het
verlengde van vorige gedachtenwis–
selingen heb ik daar geen nieuwe
argumenten bij te leveren. De zaken
zijn zoals zij in het regeerakkoord
afgesproken waren en zij worden
consequent uitgevoerd. Het leidt op
enkele onderdelen tot een verschil in
registratie tussen het Centraal
planbureau en Financiën over de
berekening van de hoogte van het
financieringstekort.

De voorzitter: Ik verzoek de heer
De Korte, het zeer kort te houden. Ik
heb de indruk dat er geen mondeling
overleg is geweest, hetgeen bij een
suppletore begroting, als het veel is,
toch normaal is.

D
De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
De minister heeft niet geantwoord
op mijn vraag waarom geen nota van
wijziging is uitgebracht. Ik vraag dat
nog eens aan hem, want dit geldt
ook voor toekomstige gevallen.

De kwestie van de EKI moet
ingeschat worden. Ik schat het in als
een nu bijna zekere dreiging, sinds
de Club van Parijs tot uitstel tot
september heeft besloten. De
minister heeft wel tijdige rapportage
toegezegd, maar ik voorspel dat dit
een dreiging oplevert die ongecom–
penseerd blijft.

Ten aanzien van de debudgette–
ringsregel en de vier categorieën die
ik heb genoemd, zou ik het in ieder

geval op prijs stellen als de minister
per brief aangeeft hoeveel de vier
genoemde posten betekenen. Het
betreft de leasecontracten van de
RGD, de leenfaciliteiten van de NS,
de private financiering van de
Wijkertunnel dit jaar en de uitgaven
voor de studieleningen. Kan de
minister aangeven om hoeveel het in
1992 gaat? Misschien zijn wij het
met elkaar oneens, maar ik weet dan
in ieder geval wel waar het om gaat.

D

Minister Kok: Voorzitter! Het
antwoord op de eerste vraag is dat
deze nota van wijziging niet is
verschenen vanwege de te korte tijd
die mij ter beschikking stond.

De tweede vraag betrof de EKI. De
heer De Korte wint het altijd in
somberheid van mij. Hij rekent al op
het volledige verlies. Ik leg mij daar
niet bij neer. Ik moet natuurlijk
rekening houden met de
mogelijkheid dat de schadepost in
de loop van dit jaar oploopt. Mocht
dat zo zijn, dan zullen daarvoor de
regels en compensatiepatronen die
daar volgens het bestendig beleid
voor gelden, worden gehanteerd.

Wat de debudgetteringen en de
budgettaire consequenties daarvan
betreft bij de berekening van het
financieringstekort, lijkt mij de meest
ordelijke weg om de Kamer over de
cijfers te informeren de opneming
van de door de heer De Korte
gewenste informatie in de Miljoe–
nennota.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

Aan de orde is de behandeling van:
het wetsvoorstel Wijziging

van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XI (Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer) voor
het jaar 1992 (wijziging samen–
hangende met de Voorjaarsnota;
eerste wijziging) (22637) .

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Van der Vaart (PvdA):
Voorzitter! Ik heb drie punten.

1. BIJ de behandeling van de

milieubegroting voor 1992 heb ik
voorgesteld om de verdeling van de
beschikbare middelen over de
artikelen en de artikelonderdelen aan
een systematische herijking te
onderwerpen. De bij elke begroting
en suppletore begroting voorge–
stelde verschuivingen van middelen
binnen de begroting mdiceren dat er
nog geen sprake is van een optimale
allocatie. Dat vermoeden wordt
gesterkt door de onderuitputting
waarmee het vorige jaar is
afgesloten - die slechts dankzij een
kasruil met Volkshuisvesting zonder
gevolgen is gebleven - en door het
feit dat het telkens weer mogelijk
blijkt ombuigingen aan te brengen
die naar de minister meedeelt, geen
gevolgen voor het beleid hebben.

Ik leefde in de veronderstelling dat
de minister die systematische
herijking destijds had toegezegd.
Deze suppletore begroting helpt mij
uit de droom. Ik heb de Handelingen
nog eens nauwkeurig nagelezen en
inderdaad, de minister heeft het niet
toegezegd. Ik heb gewoon te snel
gehoord wat ik wilde horen. Ik kan
de minister natuurlijk niet dwingen,
tot zo'n herijking. Ik dien daarover
ook geen motie in. De geloofwaar–
digheid van de begrotingsramingen
zakt voor mij steeds verder weg. Ik
stel dat vast.

2. In de schriftelijke antwoorden
geeft de minister aan dat hij
voornemens is, de voorlichtingsuit–
gaven op milieugebied structureel te
verhogen. Bij de tweede suppletore
van 1991 werd dit aangekondigd
voor de onderhavige begrotingswij–
ziging. Thans wordt deze verschoven
naar een volgende begroting of
begrotingswijziging. Ik vind dat, gelet
op de voorgenomen generieke bezui–
niging op overheidsvoorlichting die
door het kabinet als geheel wordt
nagestreefd, een merkwaardige zaak.
Binnen de overheidsvoorlichting
geeft mijn fractie zeker prioriteit aan
milieu. Het huidige budget van 12
mln. vind ik ruim aan de maat. Ik zou
mij verzetten tegen een korting op
programmatische milieu-uitgaven ten
faveure van het voorlichtingsbudget.

3. Het amendement op stuk nr. 3
dat ik met een aantal collega's heb
ingediend vormt bijna een ritueel om
het bodemsaneringsbudget op pijl te
houden. Minister en Kamer
ontmoeten elkaar bij vrijwel elke
begroting en begrotingswijziging op
dit punt met tegenstrijdige wensen.
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Ik betreur dat. Ik wil ook niet
onredelijk zijn. Het budget voor
bodemsanering is niet onaantastbaar
en krijgt in politiek opzicht ook niet
de enige of hoogste prioriteit binnen
het milieubeleid. Wel mag je
verwachten dat de minister, gelet op
de parlementaire historie op dit punt,
pas na uiterste noodzaak en in elk
geval op basis van een uitvoerige
toelichting tot een voorstel tot
korting op het budget bodemsa–
nering komt. Daarvan was bij deze
suppletore begroting geen sprake. Ik
heb tijdens de schriftelijke voorbe–
reiding gevraagd naar een beleids–
matige beoordeling van alternatieve
bezuinigingen. De minister verklaart
in antwoord daarop eenvoudigweg
dat dit niet aan de orde is. Via het
amendement stel ik dit punt dus aan
de orde.

Dekking wordt voorgesteld op de
artikelen materieel en algemeen
milieubeheer. Op grond van de
schriftelijke antwoorden acht ik een
onderuitputting op het artikel afval–
stoffen waarschijnlijk, namelijk bij
preventie en verwijdering waar pas
een paar miljoen is uitgegeven op
een beschikbaar bedrag van
tientallen miljoenen. Ik heb thans
niet het signaal willen geven dat het
bijvoorbeeld met de preventie wel
wat minder kan, integendeel. Blijkt
onderuitputting uiteindelijk zich toch
te concentreren op dit onderdeel,
dan kan de minister de dekking altijd
nog verschuiven bij de tweede
suppletore begroting.

D

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Voorzitter! In de begroting van
VROM voor 1992 staat dat in het
kader van de gevoeligheid van de
begroting voor Volkshuisvesting er
gereserveerd wordt teneinde de
omvang van de risico's te beheersen
en mogelijke budgettaire tegen–
vallers te kunnen opvangen. Hiervoor
wordt 80 mln. per jaar gereserveerd
in een soort schommelpotje. Hiervan
valt 40 mln. binnen het budget
kopkosten en 40 mln. binnen het
Stadsvernieuwingsfonds.

Bij de begrotingsbehandeling heb
ik reeds uitvoerig uiting gegeven aan
mijn afkeer van reservering door
middel van beide posten. Bij de
beantwoording van de vragen over
de suppletore begroting blijkt dat de
bezuinigingstaakstelling van de

Voorjaarsnota voor de helft wordt
gerealiseerd door middel van kasver–
schuivingen naar 1993. Dat gaat
betaald worden, jawel, door het niet
aangaan van verplichtingen op het
budget kopkosten in 1992 waardoor
er in 1993 een extra ruimte
gecreëerd wordt van 40 mln. aan
kasgeld. Dit stelt mij teleur. Per slot
van rekening was nu niet bepaald
aangekondigd dat de kopkosten
ingeleverd zouden worden voor
exogene tegenvallers; die zouden
worden ingeleverd voor tegenvallers
in de volkshuisvesting.

Voorzitter! In contrast met deze
bezuiniging staat het expliciet naar
voren halen van een betaling aan de
bouwlocaties Capelle aan den Ussel
en 's-Graveland. Dit gaat in de vorm
van een lump-sum-bedrag van 24
mln. dat oorspronkelijk over een
reeks van jaren betaald zou worden.
Op zichzelf is het handig voor het
Rijk en voor de gemeenten om lump
sums uit te betalen in plaats van
jaarlijkse bijdragen. Dat betekent
echter wel een onevenredige aanslag
op de begroting voor 1992. Als die
betalingen, zoals oorspronkelijk
voorzien, in een reeks van jaren
hadden plaatsgevonden, zou het
budget kopkosten met een lager
bedrag gekort kunnen worden. Dat
was op zichzelf de moeite waard
geweest.

Een amendement daartoe zou een
oplossing kunnen zijn. Dat zou
inmiddels wel tot onbehoorlijk
bestuur leiden, aangezien in de
schriftelijke beantwoording gemeld
wordt "dat op 18 juni aanstaande
met de gemeenten een convenant
ter zake zal worden gesloten". Die
datum is nu voorbij. Dat plaatst de
Kamer voor het blok en dat is weer
niet zo fraai.

Gezien deze gang van zaken vraag
ik de bewindslieden van VROM om
een inspanningsverplichting om de
verlagingen in de volgende begro–
tingen tengevolge van het naar voren
halen van deze locatiesubsidies, dus
van post 03.18.02, in de volgende
jaren, te beginnen vanaf 1993 tot
1997, toe te voegen aan het kopkos–
tenbudget, dus aan post 03.28. Wij
weten allemaal hoe belangrijk
kopkosten kunnen en zullen zijn bij
de uitvoering van de Vinex, vooral als
het gaat om inbreidingen in het
bestaande stedelijk gebied in
samenhang met stadsvernieuwing.

Voorzitter! In het algemeen moet

ik zeggen dat ik op veel vragen echt
uitstekende antwoorden heb gehad.
Daarvoor dank ik de bewindslieden.
Het oogt echter wel een beetje
klunzig dat de kosten van de
verhuizing en alles wat daaraan
vastzit, door een gespecialiseerd
bouwdepartement als VROM niet
beter en tijdiger konden worden
voorzien. In totaal bedraagt het nu
42 mln. Ineens blijkt het doen van
uitgaven op allerlei posten toch niet
zo verschrikkelijk hard nodig te zijn,
zodat daarop wel ingeleverd kan
worden. Bij de begroting hebben wij
bijvoorbeeld een beetje over de
Woonbond gezeurd. Dat was een
peanutsbedrag en dat kon dan
helemaal nergens gevonden worden.
Er is vooraf op geen enkele wijze te
zien of er nog wel enige ruimte is op
die posten waarop nu wordt
ingeleverd.

Voorts valt op dat de hogere
uitgaven voor de individuele
huursubsidie, die het gevolg zijn van
inkomensbeleid van de regering -
basisaftrek en basisreiskostenforfait
- niet exogeen zijn gefinancierd
maar binnen de begroting moesten
worden gevonden. De bewindslieden
delen dit tamelijk uitvoerig mee.
Daar hebben zij kennelijk een
bedoeling mee. Welke bedoeling
hebben zij daarmee? Om welke
bedragen gaat het hierbij?

Voorzitter! Mijn fractiegenoot
Tommel heeft het amendement van
de heer Van der Vaart medeonder–
tekend. Ook het op peil houden van
de bodemsanering is van belang
voor bijvoorbeeld binnenstedelijke
bebouwing.

Ikwil nog iets positiefs melden. De
iets verdere toekomst oogt wellicht
wat minder somber door de dan
optredende effecten van de rente–
meevaller in de volkshuisvesting. Ten
slotte wil ik vragen: waarom wordt er
binnen de begroting van de Rijksge–
bouwendienst niet een aparte post
voor architectuur ingesteld? De
minister zegt in antwoord op de
vragen dat het elk moment uit de
administratie kan worden gelicht.
Dat mogen wij dan inderdaad hopen,
maar wij zouden het ook zo graag
ieder jaar opnieuw bij de begroting
willen zien, zodat wij precies kunnen
zien wat er gebeurt. Dat is op
zichzelf nodig, anders kunnen wij de
begrotingen niet goed beoordelen, of
die nu suppletoor zijn of niet.

Tweede Kamer VROM
25 juni 1992
TK94 94-5968



D

Minister Alders : Voorzitter! De heer
Van der Vaart had drie punten. In de
eerste plaats sprak hij over de syste–
matische herijking. Formeel gezien is
het antwoord gegeven zoals het al
eens gegeven is. In de bedoeling van
de heer Van der Vaart gebeurt echter
wel degelijk datgene wat ik eerder
tegen hem gezegd heb. Het heeft
betrekking op een aantal zaken die
systematisch door ons tegen het
licht worden gehouden.

De heer Van der Vaart stelde
tijdens de begrotingsbehandeling de
volgende vraag aan de orde: waar
werken wij met subsidies en is het
altijd wel juist om met subsidies te
werken ten opzichte van andere
instrumenten? In de eerste plaats
vindt die herijking op dit moment
plaats. In de tweede plaats werken
wij in de milieubegroting op een
groot aantal plaatsen met subsidies
die, vooruitlopend op het tot stand
komen van regelgeving, slechts een
tijdelijk karakter hebben. Daar is dus
in ieder geval ook de vraag van de
overige bestemming aan de orde.

In de derde plaats wijs is erop dat
wij in deze periode beleidsontwikke–
lingen hebben ingezet. Ik denk aan
het afvalstoffenbeleid. Wij zijn daar
overgeschakeld naar de lijn, waarbij
de producent van een produkt van de
wieg tot het graf verantwoordelijk is.
Dat heeft consequenties voor de
veronderstellingen, die je eerder
hebt gehanteerd. Tegen die achter–
grond is het antwoord te plaatsen,
dat het nu niet het moment is om
daarover te rapporteren. De
komende begroting moet daarover
wel uitsluitsel geven. Is dan de
gehele herijking afgerond? Ik denk
van niet. Het proces, waarin de
milieu-uitgaven zitten, zal het
noodzakelijk maken, dat die herijking
voortdurend plaatsvindt. Ter zake
van de drie onderdelen, die ik heb
geschetst, wordt uitvoering gegeven
aan de dialoog, die tussen de heer
Van der Vaart en mij heeft plaatsge–
vonden bij de begrotingsbehan–
deling. Wellicht krijgt door deze
opmerking het woord "geloof–
waardig" nog enige inhoud.

Ik kom te spreken over de
voorlichtingsactiviteiten. Bij het
begrotingsonderzoek hebben wij de
vraag aan de orde gesteld, hoe het
nu precies zit. Jarenlang hebben wij
aldus gewerkt, dat op de begroting

van de directie voorlichting de basis–
uitgaven voor de voorlichting
vermeld stonden. Ook op de
verschillende artikelonderdelen van
VROM worden voorlichtingsuitgaven
verantwoord. De aangekondigde
operatie houdt in, dat wij de
begroting systematisch doorlopen en
nagaan, wat op de artikelen Is onder–
gebracht. De invoering van de
VAR-plannen veronderstelt een
voorlichtingstraject in de richting van
de gemeenten en kent in de
uitwerking in het oude systeem de
boeking van die voorlichtingskosten
op artikelen, die daarmee verwant
zijn en niet op voorlichtingsartikelen.
Nu worden aile begrotingsartikelen
systematisch doorgelopen en alles
wat met voorlichting van doen heeft,
wordt ondergebracht in het artikel
voorlichting. Hierdoor neemt de
inzichtelijkheid van de begroting toe.
Dat betekent, dat het basisbedrag
dat op de directie voorlichting is
geboekt, stijgt, omdat geld van die
andere artikelen daar naartoe gaat.

Volgens de heer Van der Vaart
treedt er dan iets eigenaardigs op,
want wij hebben vanuit het kabinet
een toelichting gekregen op een
operatie. Die zal de samenhang van
de directie voorlichting en de
artikelen tot stand brengen. Anders
zou de operatie niet worden uitge–
voerd. De heer Van der Vaart dringt
er bij mij regelmatig op aan om de
inzichtelijkheid van de begroting te
vergroten. Hij zal het dan eens zijn
met mijn eerste operatie. Er kan
beter tot uitdrukking komen, hoe de
heroverwegingsoperatie voorlichting
tot uitvoering wordt gebracht. Hij zal
geïnteresseerd zijn in de resultaten,
die in de komende begroting worden
gemeld.

Een ander punt noemt de heer Van
der Vaart inmiddels een traditie. Wat
het amendement betreft, wijs ik
erop, dat een aantal operaties op dit
moment in de begroting loopt. Een
van die operaties betreft het effect
van de brief van 19 oktober 1990
over afvalstoffen op de meerjarenra–
mingen van de milieubegroting. Die
evaluatie is over twee weken
afgerond. Ze kan worden vertaald in
de meerjarencijfers in de komende
begroting. Ik acht het gewenst, dat
de dekking van het amendement op
een andere manier plaatsvindt,
namelijk helemaal gebaseerd op
afvalstoffen. Ofwel de heer Van der
Vaart en de zijnen passen het

amendement aan ofwel ik dien een
nota van wijziging in. Wij zullen het
daarover even moeten hebben. Het
amendement geeft natuurlijk aan
waar het initiatief is genomen.

Mevrouw Versnel heeft gezegd,
dat er iets geks gebeurt. Het depar–
tement, dat verantwoordelijk is voor
het bouwen van rijksgebouwen en de
planning ervan blijkt ineens niet in
staat om precies op tijd te ramen,
wat de effecten zijn. Wij zijn daartoe
wel in staat. Wij hebben dat ook in
de verschillende posten gedaan. Het
oprichten van een facilitaire dienst
betekent, dat die uitgaven op een
geconcentreerd artikel tot
uitdrukking komen. Er was geen
ruimte in de stukken die de Kamer
heeft gezien Daarin waren de
bedragen ondergebracht die nu, in
dit kader gehergroepeerd kunnen
worden.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Kortheidshalve even een interruptie.
Als u dat allemaal al voorzien had,
zou u dat keurig in de begroting
hebben moeten regelen in plaats van
in een suppletore. Daar ging het mij
met name om.

Minister Alders : Het hing samen
met de eerste, centrale invalshoek:
het doorvoeren van een reorgani–
satie, die er ook toe leidt dat behalve
de uitgaven voor het Spuikwartier,
dus wel de voorbereidingskosten,
omgezet worden in een facilitaire
dienst, zodat een groot aantal kosten
die bij de diverse onderdelen waren
ondergebracht, nu gerubriceerd
kunnen worden onder de facilitaire
dienst.

En ten slotte heeft mevrouw
Versnel nog gevraagd of het niet
goed zou zijn, alle uitgaven voor
architectuur te rubriceren. Dat was
tot de UCV van afgelopen maandag
in onze ogen niet gewenst, maar nu
het om een andere looptijd gaat, ben
ik zeker bereid om dat in overweging
te nemen.

D

Staatssecretaris Heerma :
Voorzitter! Mevrouw Versnel heeft
nog gesproken over het gebruik
maken van een reservereeks. Ik zou
in herinnering willen roepen dat de
reserve bestaat uit 40 mln.
kopkosten en 40 mln. Stadsvernieu–
wingsfonds en ze dient ter vergroting
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Heerma

van de beheersbaarheid van de
begroting en ter compensatie van
eventuele tegenvallers op de
begroting. De aanwending in dit
wetsvoorstel past in deze
doelstelling. Ik ben blij dat wij een
aantal jaren geleden met reserve–
reeksen zijn gaan werken. Natuurlijk
doet het pijn, maar als wij het niet
hadden gedaan, zou het zeker gelet
op de karakteristieken van een volks–
huisvestingsbegroting meer pijn
doen.

Wat de uitgaven betreft, bij deze
suppletore begroting is er in twee
opzichten sprake van het resultaat
van onderhandelingen met het
gemeentebestuur van Capelle aan
den Ussel. Bij de ontvangsten gaat
het om de eindafrekening van
bouwlocaties in deze gemeente
waarvoor in het verleden locatiesub–
sidies zijn verleend. Die nacalculatie
heeft de overdracht van een bedrag
van de gemeente naar het Rijk tot
gevolg gehad, maar tegelijkertijd
speelt hierbij een subsidie-aanvrage
voor de nieuwe locatie 's-Graveland
in dezelfde gemeente een rol.
Welnu, bij dat pakket is er gekozen
voor een lump-sum-benadering. Het
gaat om een uitkering van 24 mln.
ten behoeve van die locatie, een
verplichting die in 1992 wordt
aangegaan. Dat betekent dat er in de
komende jaren in dat artikel dekking
moet worden gezocht. Die hebben
wij gevonden door voor de periode
1993-1997 vijf keer een bedrag van
4,8 mln. op te nemen, te zamen dat
bedrag van 24 mln. Er is derhalve
geen extra ruimte.

Voorzitter, het lijkt mij goed om bij
de begrotingsbehandeling in het
komende najaar terug te komen op
het functioneren van het kopkosten–
artikel.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Ook over deze
suppletore begroting zal aan het eind
van de vergadering gestemd worden.

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

van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XVI (Ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur) voor het jaar 1992
(wijziging samenhangende met

de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (22641) .

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D
Mevrouw Kamp (VVD): Mijnheer de
voorzitter! Ik zou het op prijs stellen
als de regering mij nog even inzicht
kon geven in de nog niet ingevulde
ombuigingstaakstellingen die op het
dossier van 1992 rusten. Ik maak uit
deze suppletore begroting op dat het
om een bedrag van 22,1 mln. gaat,
maar in de Voorjaarsnota is een
bedrag van 27,3 mln. vermeld,
omdat het WVC-aandeel in het
oplossen van het CAO-conflict in de
zorgsector erin verwerkt is. Zijn er
nog meer zaken die nog niet
verwerkt zijn, zoals wellicht de
jeugdhulpverlening? De Kamer heeft
de bezuiniging op dit stuk
afgewezen, dus ik zou graag het
totaalbedrag inclusief het bedrag
voor de jeugdhulpverlening
vernemen.

Ik had de indruk dat de minister
wat de jeugdhulpverlening betreft de
inspanningsverplichting op zich had
genomen om bij de minister van
Financiën te proberen, het bezuini–
gingsbedrag "weg te krijgen". Kan zij
ook nog iets tot stand brengen in het
kader van de decentralisatie-impuls?
Maar moet ik uit de stukken afleiden
dat de minister nul op het rekest
heeft gekregen bij de minister van
Financiën? Is de boodschap, dat zij
de oplossing in haar eigen begroting
moet zoeken?

De minister gebruikt de kasschuif
van de rijksbijdrage AWBZ voorlopig
maar voor 20 mln. Wil zij straks nog
meer gebruiken of vindt zij straks
een structurele oplossing? In feite
mag zij die kasschuif niet gebruiken
voor een structurele invulling; alleen
voor een incidentele invulling. Als de
minister van Financiën het bezuini–
gingsvoorstel van deze minister heeft
afgewezen en als dit bedrag in haar
begroting gevonden moet worden,
kan daarvoor de kasschuif dus niet
gebruikt worden.

Als de kasschuif van de rijksbij–
drage gebruikt wordt, betekent dit
dat hiermee geld aan de fondsen
onttrokken wordt. Het moet ergens
vandaan komen. Vindt de staatsse–
cretaris het wel verantwoord, gezien
alle financiële problemen in de

zorgsector, om daar geld aan te
onttrekken?

Hoe je het ook wendt of keert, in
feite is het kabinet bij de afgesloten
CAO-zorgsector toch gezwicht voor
inkomen boven werk. Men wilde wel
eerst de rug recht houden voor werk
boven inkomen, maar men heeft
toch extra geld toegezegd. Wat is de
reactie van de bewindslieden op
uitspraken van collega-bewinds–
lieden over die CAO-zorg? Zo zou het
te duur zijn, alsook nadelig voor het
milieu. Bovendien gaf de
minister-president zelfs aan dat er
risico's werden genomen met de
werkdruk, met de belasting van de
mensen en met het in stand te
houden niveau van de voorzieningen.
Ik vind het nu wel een beetje gek:
het kabinet acht het verantwoord om
extra geld uit te trekken voor het
optrekken van de arbeidsvoor–
waarden en nu heeft een aantal
collega-bewindslieden daar kritiek
op. Delen de bewindslieden deze
mening van hun collega's en die van
de minister-president? Overwegen zij
in te grijpen in de reeds afgesloten
CAO's? Wanneer wordt de Kamer
over een en ander geïnformeerd?

D

Minister d'Ancona : Voorzitter!
Mevrouw Kamp stelde mij een aantal
indringende vragen over de eertijds
nodig geachte bezuiniging op de
jeugdhulpverlening, die voor 1992
40 mln. zou bedragen. Zij weet dat
er een breed ondersteunde motie–
Vliegenthart was, die mij opdroeg
om deze bezuiniging ongedaan te
maken. In overleg met de Kamer
hebben wij dat op de volgende wijze
trachten op te lossen. Een bedrag
van 20 mln. is betaald uit de onder–
uitputting 1991, met toestemming
van de minister van Financiën, zodat
de instellingen voor de jeugdhulpver–
lening uit de wind gehouden konden
worden. De bezuiniging voor 1992
heeft voor hen dus geen doorgang
gevonden.

De resterende 20 mln. werd
vooralsnog neergelegd bij een aantal
incidentele posten; de zaken werden
dus getemporiseerd. Dat betrof
inderdaad posten op het terrein van
het jeugdbeleid. Mevrouw Kamp
heeft er terecht aan gerefereerd, dat
wij daarbij een inspanningsver–
plichting hebben toegezegd, zodat
wij dit uit de eventuele onderuit–
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d'Ancona

putting van 1992 alsnog ongedaan
kunnen maken. Welnu, op dit
moment is nog moeilijk te zeggen of
die onderuitputting van 1992 ook
feitelijk aanwezig is. Uit de stukken is
dat ook gebleken. Ik stel mij voor,
dat wij daar bij de tweede suppletore
begroting een beter beeld van
hebben en dan ook kunnen zeggen
of wij ook die tweede 20 mln. op die
wijze kunnen oplossen.

Dat betekent natuurlijk nog niet,
dat wij op dit moment al een
oplossing hebben voor 1993. De
bedoeling van de Kamer was echter,
dat wij zouden bezien of het via de
zogenaamde verbreding van de
decentralisatie-impuls kon worden
opgelost. Ik kan op dit moment niet
zeggen hoe dat er voor 1993 uitziet;
wij zullen dat bij de begroting helder
moeten hebben.

D
Staatssecretaris Simons :
Voorzitter! Mevrouw Kamp heeft
twee vragen gesteld. Een over de
kasschuif rijksbijdragen en over de
onttrekking van de fondsen. Dit komt
natuurlijk wel vaker voor, waarbij
echter de grens wordt bepaald door
de vraag of dat een verantwoorde
mogelijkheid is zonder dat elders
oneigenlijke effecten optreden.

Mevrouw Kamp heeft eigenlijk
twee vragen over de CAO gesteld.
Kunnen de bewindslieden van WVC
de benadering van de
minister-president onderschrijven
met betrekking tot de principe–
overeenkomst over een CAO en
delen zij daar zijn zorg over? Ik zeg
daar voluit "ja" tegen. Het kabinet
heeft na enige discussie - de PGGM
weg - een andere benaderingswijze
gekozen en wel om via de Wet brede
herwaardering twee keer 3% ter
beschikking te stellen in 1992 en
1993. De uitkomst lijkt te worden,
dat een CAO voor de ziekenhuis–
sector wordt afgesloten. Voor de
bejaardensector is er een veel
gematigder CAO afgesloten zonder
inbreuk op het voorzieningenniveau.
Dat geldt dus niet voor de zieken–
huissector. Dat betekent, dat de
komende twee jaar zekere zorgen
bestaan over de consequenties voor
het voorzieningenniveau, het volume
en de werkdruk. Het kabinet is niet
voornemens in te grijpen, maar wel
zullen collega De Vries en ik een
dezer dagen met vertegenwoordigers

van werkgevers en werknemers
nader contact hebben om ons nog
eens toelichting te laten verschaffen
over de consequenties voor het
volume van de voorziening. Wij zijn
niet voornemens om aanvullende
middelen ter beschikking te stellen
voor knelpunten, ook bij de
werkdruk, voor de sectoren zieken–
huizen, etc. Maar dat is de komende
weken ook in het kabinet aan de
orde bij de opstelling van de
begroting voor 1993 en bij de
bespreking van de intensiverings–
ruimte FOZ. Wij menen namelijk, dat
men nu zelf heeft aangegeven dat
daar blijkbaar en helaas niet het
grootste probleem ligt.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, straks te
stemmen over deze suppletore
begroting.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Dan zijn wij nu
toegekomen aan de reeks van
twee-minutendebatten. Wat betreft
de orde van deze debatten wil ik
eraan herinneren, dat het slechts
gaat om een afronding van reeds
gevoerd overleg, namelijk om een
motie in te dienen. Tegen die achter–
grond zal dan ook met enige strakte
de vergadering worden geleid.

Aan de orde is de behandeling van:
- het verslag van een

mondeling overleg met de
minister van Landbouw, Natuur–
beheer en Visserij over de
MacSharry-voorstellen
(21501-16, nr. 58)

D

De heer Blauw (VVD): Mijnheer de
voorzitter! Rond de laatste Landbou–
wraad in Luxemburg is een wat
merkwaardig waas ontstaan. En
marge van de agenda is er een actie
vanuit Italië tot stand gekomen op
basis waarvan de Italiaanse overheid
de kans loopt gehonoreerd te
worden voor het niet uitvoeren van
een Europese verordening vanaf
1984 in het kader van de super–
heffing. Om geen enkel risico te
lopen, heeft de VVD-fractie
gemeend dit verslag van het

mondeling overleg op de agenda te
plaatsen, om een kameruitspraak te
vragen, opdat er geen onduide–
lijkheid eventueel meer kan bestaan.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de produktiebe–
perkende maatregelen voor de
melkveehouderij via quotering en
superheffing reeds vanaf 1984 in de
EEG zijn ingevoerd;

overwegende, dat invoering van deze
maatregel door alle toenmalige
lidstaten van de EEG is aanvaard;

overwegende, dat dit van zeer vele
veehouders in de EEG grote inspan–
ningen heeft gevraagd en dat dit
grote offers vergde van met name de
Nederlandse veehouderlj;

overwegende, dat middels objectief
en diepgaand onderzoek van de zijde
van de Europese Commissie is
gebleken dat Italië deze maatregel
niet heeft ingevoerd;

overwegende, dat Italië invoering
alsnog wil overwegen, indien
uitstaande boetes worden kwijtge–
scholden en een groot extra quotum
wordt toegekend;

van oordeel, dat in verband met de
rechtsgelijkheid en rechtshandhaving
er geen sprake kan zijn van een
goedkeuring, c.q. honorering van de
Italiaanse eisen;

tevens van oordeel, dat tegemoet–
koming aan de Italiaanse eis een
vitaal belang van de EEG-landbouw–
politiek raakt en een beloning voor
wangedrag in zich bergt;

verzoekt de regering zich tot het
uiterste te verzetten tegen mogelijke
aanvaarding van de Italiaanse
voorstellen ter zake,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Blauw. Naar
mij blijkt, wordt zij voldoende onder–
steund.
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Blauw

Zijkrijgtnr. 59(21501-16).

D

De heer Van der Vlies (SGP).
Mijnheer de voorzitter! Italië heeft
nog geen begin gemaakt met de
tenuitvoerlegging van sinds 1983
alle lidstaten bindende besluit–
vorming ter zake van de beheersing
van de zuivelproduktie. Ik heb
namens de SGP-fractie minister
Bukman krachtig gesteund in zijn
bezwaren, in Brussel in de onderhan–
delingen ingebracht, tegen een optie
van Italië, namelijk om er nog heel
veel melk bij te krijgen. Onze boeren
hebben veel moeten inleveren - ja,
offers moeten brengen - bij de
melkquotering en de heffing op het
te veel geproduceerde. Er dient
rechtsgelijkheid te zijn. Het zou dan
ook onrechtvaardig zijn, indien om
politieke redenen aan de eisen van
Italië tegemoet zou worden
gekomen, als de Raad op 30 juni
a.s., Deo Volente, opnieuw
bijeenkomt over deze kwestie, dan
wel als de zaak uiteindelijk op de
Europese top aan de orde zou
moeten komen. Er is inderdaad een
vitaal belang in het geding en ook ik
verzoek de regering dringend tot het
uiterste te gaan in het voorkomen
van besluitvorming die Italië beloont
voor laakbaar gedrag, dat in plaats
van beloond, afgestraft zou moeten
worden. Minister Bukman heeft de
argumenten van Italië in CD-Actueel,
namelijk om 1,5 miljoen ton melk
extra te vragen, schandelijk
genoemd en medegedeeld dat
minister-president Lubbers dezelfde
opvatting heeft. Het zal dus niet
moeilijk zijn aan mijn verzoek te
voldoen. Graag verkrijg ik een
heldere toezegging.

D
De heer Ter Veer (D66): Voorzitter!
De fractie van D66 is niet enthou–
siast over de uitkomst van de
MacSharry discussie Heel duidelijk
is dit te illustreren aan de hand van
het rundvleesdossier en op dit punt
wil ik dan ook een motie indienen,
die luidt als volgt

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat:

- in de EG-Landbouwraad van april
jongstleden overeenstemming is
bereikt over de hervorming van het
EG-landbouwbeleid;
- daarin sprake is van een beleidswij–
ziging ten aanzien van steunmaatre–
gelen gekoppeld aan de geprodu–
ceerde hoeveelheden produkt,
waarvoor in de plaats een systeem
komt waarbij financiële middelen
worden overgedragen aan boeren,
welke worden toegekend op basis
van beheerde produktiemiddelen
(onder meer hectaren grond en
zoogkoeien), dan wel afgeleverde
produkten (onder meer kalveren);
- dit enerzijds voor het rundvlees
betekent dat premies per zoogkoe
worden betaald en tevens een
afslachtpremie per kalf mits jonger
dan tien dagen in het vooruitzicht
wordt gesteld;
- anderzijds Polen wordt toegestaan
enige honderdduizenden kalveren
per jaar af te zetten in de EG;

spreekt als haar mening uit dat dit
onlogisch en ethisch niet acceptabel
is;

verzoekt de regering initiatieven te
nemen tot een volgende hervor–
mingsronde voor het rundvlees–
dossier,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Ter Veer.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 60(21501-16).

D

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! In de brief van de
regering over de Delors–
2-voorstellen, die wij enkele weken
geleden ontvingen, staat de fraaie
volzin: "Het mag niet zo zijn dat de
Europese solidariteit de nationale
solidariteit gaat vervangen". Die
heldere uitspraak heeft de Neder–
landse zuivelsector zich kennelijk
eigen gemaakt, nu zij krachtig pro–
testeert tegen het EG-voornemen,
extra melkquota te geven aan Itali–
aanse boeren, die sinds 1984 de
superheffing aan hun laars hebben

gelapt. Dit lijkt mij een goed moment
om, vlak voor de Éuropese Raad in
Lissabon, nationaal de gelederen te
sluiten en met de Nederlandse
agrariërs onze regering op te roepen,
dit EG-voornemen niet te accep–
teren.

De EG en ook onze minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
hebben echter wel het een en ander
uit te leggen. Hoe is het bijvoorbeeld
mogelijk dat na acht jaar super–
heffing pas nu officieel bekend is dat
Italië lak heeft aan EG-afspraken?
Dat moet men toch eerder hebben
geweten? Is daar ooit officieel tegen
geprotesteerd? Heeft deze evidente
wetsovertreding wel eens op een
Brusselse agenda gestaan? Wat is
precies de stand van zaken met
betrekking tot de besluitvorming?
Wordt in Lissabon buiten aanwe–
zigheid van de landbouwministers de
knoop doorgehakt of gebeurt dat pas
daarna in de Raad van landbouwmi–
nisters?

De nuchterheid gebiedt nog te
vragen wat het in feite uitmaakt of
Italië zijn zin krijgt of niet. Als men
gewoon doorgaat met het niet
daadwerkelijk opleggen van de
heffing, dan maakt het niets uit wat
er officieel over het Italiaanse
melkquotum wordt besloten. Dan is
het Brusselse gevecht een schijnge–
vecht en onze verontwaardiging, hoe
legitiem ook, er een van een depri–
merende machteloosheid. Ik durf het
nauwelijks te vragen, maar heeft de
Italiaanse regering wellicht de
indrukwekkende concessie gedaan
om bij honorering van haar wens wèl
in te staan voor de naleving van de
EG-regels?

De voorzitter : Ik veroorloof mij de
opmerking, dat wij hier op de grens
van het mondeling overleg komen. Ik
meen dat deze bijdrage in het
mondeling overleg had thuisgehoord.

D

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Over de toepassing van de super–
heffing door zuidelijke lidstaten,
waaronder met name Italië, heeft
altijd al twijfel bestaan. Inmiddels is
het feit enige tijd geleden komen
vast te staan: Italië past de super–
heffing domweg niet toe. Met
collega Van Middelkoop vraag ik de
minister waarom dat pas na zo'n
kleine tien jaar duidelijk is geworden.
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Leerling

In plaats van beterschap te beloven
past Italie een zonderlinge tactiek
toe. Het land is bereid de super–
heffing toe te passen als het quotum
wordt verhoogd.

De voorzitter: U hebt naar ik hoop
mijn opmerking van daarnet
gehoord.

De heer Leerling (RPF): U zei dat
het net binnen de orde viel.

De voorzitter: Ik wil niet in de
onhoffelijkheid vervallen, iemand
gewoon te kappen. Ik meen echter
dat u de kat niet op het spek moet
binden. De volgende keer zal ik echt
kappen. Wij moeten ons aan de
afspraken houden. Gaat u maar
verder!

De heer Leerling (RPF): In alle
ernst, ik meen dat dit debat mede de
mogelijkheid biedt, duidehjk te
maken waarom je een ingediende
motie al of niet steunt.

De voorzitter Dat begrijp ik wel.
maar daarin passen geen vragen aan
de minister.

De heer Leerling (RPF): Het
melkquotum zou maar liefst met 1,5
miljoen ton moeten worden
verhoogd. Vanzelfsprekend is dit
voorstel door de Nederlandse
landbouwminister en enkele van zijn
collega's eerder deze maand van de
hand gewezen. Inmiddels lijkt het
erop dat de Landbouwraad toch is
gaan schuiven. Druk van Italië in de
vorm van een koppeling van inwil–
liging van de eis aan de ratificatie
van Maastricht zou daaraan naar
verluid niet vreemd zijn. Er zou een
informeel akkoord zijn bereikt,
waardoor Italië zou kunnen rekenen
op 1 miljoen ton extra melkquotum.
Dat is natuurlijk onaanvaardbaar,
gelet op de wijze waarop in
Nederland de superheffing zo goed
mogelijk is ingevoerd en gelet op de
vele pijnlijke gevolgen voor de sector
en alle affaires die daarvan het
gevolg waren. Ik noem de knelge–
vallen. Wij hebben er vaak genoeg
over gesproken. De motie van
collega Blauw, waarin een en ander
wordt afgekeurd, ondersteun ik van
harte. Ik hoop dat dit ertoe leidt dat
het akkoord op de komende
Europese Raad niet wordt
bekrachtigd. De Nederlandse

regering dient zich tot het uiterste in
te zetten en zich zo nodig te
beroepen op het vitaal belang.

D

Minister Bukman : Mijnheer de
voorzitter! Ik ga in op de vragen van
de geachte afgevaardigde de heer
Van Middelkoop. In een verslag van
de Commissie aan het FEOSA–
comité dit voorjaar is nu ook officieel
geconstateerd dat Italië lange tijd de
superheffing niet heeft ingevoerd. Er
bestonden al vermoedens, maar de
officiële constatering is van zeer
recente datum. Dat is buitengewoon
pijnlijk voor de Europese Commissie,
want zij had ervoor moeten zorgen
dat de superheffing zou zijn doorge–
voerd. Des te pijnlijker is het dan als
in de wandelgangen geruchten de
ronde doen dat de Commissie bereid
is Italië extra quotum toe te staan.
Dit is overigens niet in de raad
geweest maar behoeft wel de
goedkeuring van de raad. De Neder–
landse regering heeft van het begin
af aan het standpunt ingenomen dat
het niet zo kan en mag zijn dat Italië
voor het nalaten van een verplichting
wordt gehonoreerd. Ik maakte
daarom in de raad deel uit van een
blokkerende minderheid, die als het
voorstel van de Commissie op tafel
zou zijn gekomen, dit zou hebben
geblokkeerd. Dat was het standpunt
van de Nederlandse regering, en dat
is het nog steeds. De VVD-fractie
loopt ter zake geen enkel risico, en
zij behoeft ook geen extra zekerheid.
Aan de andere kant is het signaal
van de Kamer, ter ondersteuning van
de regering tijdens de Top van
Lissabon, welkom, al is mij niet
geheel duidelijk wat ik moet verstaan
onder "tot het uiterste gaan".

Als ik naar het dictum van de
motie van de heer Ter Veer kijk, kan
ik niet anders dan de motie in deze
vorm ontraden. Er staat: "verzoekt de
regering initiatieven te nemen tot
een volgende hervormingsronde voor
het rundvleesdossier". Ik kan dat niet
anders lezen dan als initiatieven, los
van een eventuele volgende hervor–
mingsronde van het Europese
landbouwbeleid. Zo staat het er
namelijk. Ik denk dat dat onjuist zou
zijn, want dat zou een belangrijke
steen halen uit het pakket dat zojuist
is goedgekeurd. Uiteraard ben ik
bereid om, als er een nieuwe hervor–
mingsronde van het gemeenschap–

pelijk landbouwbeleid komt, opnieuw
dit dossier ter hand te nemen.
Wanneer het gaat om de afslacht–
premieregeling voor kalveren, is er
een alternatief, en de Nederlandse
regering moet ter zake nog een
keuze maken.

De heer Ter Veer (D66): Ik wil
graag, daartoe uitgedaagd door de
minister, een precisering geven. Het
dictum valt in twee delen uiteen. In
het eerste deel geef ik een oordeel
over de genomen maatregel; ik ben
daar niet gelukkig mee, en geef daar
een kwalificatie aan. In het tweede
deel van het dictum bedoel ik te
zeggen dat wij het gegeven accep–
teren dat er nu een MacSharry-ronde
is afgesloten en dat er besluiten zijn
genomen zoals ze zijn genomen. Ik
vraag aan de regering de gedachte
over te nemen dat er een vervolg–
ronde wordt gestart, zoals er
waarschijnlijk ook een vervolgronde
zal komen over de nu voorgenomen
hervormingsvoorstellen, en in die
ronde deze voorstellen mee te
nemen, waarbij dat in de vervolg–
ronde niet meer tot de mogelijk–
heden zal behoren.

Minister Bukman: Het dictum Is niet
duidelijk. Dit kan niet anders worden
gelezen dan als een initiatief van de
regering tot een volgende hervor–
mingsronde voor het rundvlees–
dossier. Als u bedoelt dat aan deze
problematiek bij een volgende
algemene ronde aandacht moet
worden besteed, zou het dictum
moeten worden aangepast. Er wordt
gestemd over een tekst, en niet over
een bedoeling die aan die tekst ten
grondslag ligt.

Motie

De voorzitter : De motie-Ter Veer
(21501-16, nr. 60) is in die zin
gewijzigd, dat het dictum thans luidt:

verzoekt de regering initiatieven te
nemen opdat bij een volgende
algemene hervormingsronde het
rundvleesdossier op dit punt wordt
aangepast.

Naar mij blijkt, wordt deze gewij–
zigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 61 (21501-16).
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Bukman

Minister Bukman: Als het dictum
aldus luidt, wil ik mij voegen naar het
oordeel van de Kamer.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter Later op deze avond
zal over de moties gestemd worden.

Aan de orde is de behandeling van:
- het verslag van een schrif–

telijk overleg over wetgeving
wonen op een standplaats
(22059, nr. 5)

De beraadslaging wordt geopend.

D

Mevrouw Versnel Schmitz (D66):
Voorzitter! Ik zal mede namens de
heer Lankhorst van Groen Links
spreken. Uit de onlangs met de
staatssecretaris schriftelijk gevoerde
discussie over het nieuwe huurbeleid
voor woonwagens blijkt dat hij wil
vasthouden aan een huurverhoging
voor standplaatsen van 11,5%. Nu
hebben wij voor de periode ingaande
per 1 juli 1993 juist een nleuw
huurbeleid voor woonwagens
vastgesteld dat uitgaat van de gelijke
behandeling van woonwagenbe–
woners en huurders van woningen
door het onder de Huurprijzenwet
woonruimte te brengen. Daarmee
wordt het principe van de regeling
1988 fundamenteel gewijzigd.

Het komt dan toch wel wat vreemd
over dat bij de verhoging per 1 juli
a.s. nog even afgezien wordt van die
gelijke behandeling en dat wordt
vastgehouden aan de boventrend–
matige huurverhoging voor de stand–
plaatsen van 11,5% tegenover 5,5%
voor woningen. In de schriftelijke
beantwoording van de vragen over
het huurbeleid verdedigt de staatsse–
cretaris deze huurverhoging voor
standplaatsen door erop te wijzen
dat de huren van woonwagens in
verhouding veel minder stijgen. Het
saldo van beide huurverhogingen zou
dan uitkomen op een totale
huurstijging van 5,5% in 1992. Maar,
voorzitter, de meerderheid van de
woonwagenbewoners heeft een
eigen woonwagen en huurt alleen de
standplaats. Zij worden dus alleen
geconfronteerd met de standplaats–
huurverhoging van 11,5%. Het moet
mijns inziens mogelijk zijn om de
ministeriële regeling zodanig te

wijzigen dat zowel de woonwagen–
bewoners met een huurwagen als de
woonwagenbewoners met een eigen
wagen per saldo uitkomen op een
huurverhoging van 5,5%. Daartoe
dien ik mede namens de heren
Lauxtermann en Lankhorst de
volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een huurverhoging
van standplaatsen van 11,5% per 1
juli 1992 tot gevolg heeft dat de
woonwagenbewoners met een eigen
wagen een huurverhoging onder–
vinden die ver uitgaat boven de
huurtrend van 5,5%;

van mening, dat het niet wenselijk is
woonwagenbewoners met een eigen
wagen een veel hogere huurver–
hoging op te leggen dan woonwa–
genbewoners met een huurwagen en
bewoners van woningen;

verzoekt de regering, vooruitlopend
op het onderbrengen van
woonwagens en standplaatsen bij
het regime van de Huurprijzenwet
woonruimte, met een overgangsre–
geling te komen die tot gevolg heeft
dat zowel woonwagenbewoners met
een huurwagen als woonwagenbe–
woners met een eigen wagen per
saldo uitkomen op een verhoging
van 5,5%,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter Deze motie is
voorgesteld door de leden Versnel–
Schmitz, Lauxtermann en Lankhorst.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 8 (22059).

D

Mevrouw Ruigrok-Verreijt (PvdA):
Mijnheer de voorzitter! Mijn fractie
vindt dat de huurregeling die met
ingang van 1 juli 1992 bij algemene
maatregel van bestuur wordt vastge–
steld in dezelfde lijn dient te liggen
als het beleid dat wordt voorgestaan
in de Huurprijzenwet woonruimte dat
per 1 juli 1993 ingaat. Dat is ook het

voornemen van de regering. Dit
voorgestane huurbeleid impliceert
dat de huren ten aanzien van
woonwagens en standplaatsen op
dezelfde wijze worden vastgesteld
als bij de sociale woningbouw. Met
dit beleid is in het mondeling overleg
van 5 december jl. door de Kamer
ingestemd. Wel moest de staatsse–
cretaris de zogenaamde huursprong
waarmee de huren geharmoniseerd
werden per 1 juli 1993 ongedaan
maken en wat ons betreft moest hij
consequent aansluiten bij het harmo–
nisatiebeleid zoals dat geldt in de
sociale woningbouw. De staatssecre–
taris heeft dit overgenomen en is
met nieuwe voorstellen gekomen
waarbij de overgang geleidelijk
anaioog aan de sociale woningbouw
verloopt. Dit is met name van belang
voor huurstandplaatsen waarop
koopwagens staan. Het voorgestelde
huurbeleid van de regering spoort
met eerdere voornemens. Bij brief
van 7 november 1988 aan de Kamer
is het huurbeleid vastgesteld voor de
jaren 1988toten met 1 juli 1993.
De uitgangspunten in die brief met
betrekking tot het huurbeleid zijn
dezelfde als ik zoëven heb verwoord.

De Kamer heeft met dit beleid
ingestemd. Noch naar aanleiding van
de brief in 1988 hebben wij een
motie van D66 gezien, noch naar
aanleiding van de begroting hebben
wij een amendement van D66 gezien
met de bedoeling dit te veranderen.

De afgelopen vier jaar heeft
eveneens een harmonisatie en een
huurverhoging voor standplaatsen
van 10% a 11% maximaal plaatsge–
vonden. Uitgangspunt van het beleid
is hierbij geweest - zie ook de brief
van 7 november 1988 - dat de huur
van een standplaats onafhankelijk is
van het type woonwagen dat er op
staat.

Mijnheer de voorzitter! Het zal
duidelijk zijn dat mijn fractie de
motie die een dergelijk inconsistent
beleid voorstaat, niet zal steunen.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Voorzitter! Ik wil mevrouw Ruigrok
graag wijzen op een motie die door
haarfractie is ingediend in 1989.
Daarin vraagt de PvdA om een ander
huurprijzenregime en stelt zij dat een
gelijktrekking met woningen moet
plaatsvmden

Verder hebben wij niet voor niets
mondeling en schriftelijk een
uitvoerige discussie gevoerd over de
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Ruigrok-Verreijt

huurprijzensituatie. Er zijn wel
degelijk principiële veranderingen
geweest, die wij toejuichen. Wij
blijven nu met een raar restje zitten.
Niemand begrijpt hier iets van. Het
lijkt mij daarom beter om dit uit te
vlakken.

Mevrouw Ruigrok-Verreijt (PvdA):
Voorzitter! Als je naar de toekomst
kijkt, naar het moment waarop de
Huurprijzenwet gaat gelden, dan is
er een harmonisatie op komst. Het
harmonisatiebeleid voor stand–
plaatsen waar een koopwagen op
staat, is ongeveer 11%. Dit is afhan–
kelijk van de trendhuur. Als je terug–
kijkt naar de brief van 7 november
1988 dan is precies hetzelfde het
geval. Dit beleid ligt dus volkomen in
de lijn met het beleid dat in het
verleden voorgestaan is. Dit beleid is
ook nog eens tot uitdrukking
gebracht in de motie. Het gaat ook
op deze wijze gelden in de Huurprij–
zenwet.

D

De heer Koetje (CDA): Voorzitter!
Bij de behandelmg van de begroting
voor 1992 was, zoals de laatste jaren
gebruikelijk, het huurbeleid aan de
orde. De CDA-fractie betrekt hierbij
ook het huurbeleid en de huurverho–
gingen voor woonwagens en stand–
plaatsen. Wij hebben toen niet
geprotesteerd. Het getuigt van
consistentie in de lijn van het beleid
van de CDA-fractie dat wij ook nu
nog achter de in november geaccor–
deerde voorstellen van de staatsse–
cretaris staan. De discussie die wij
rond het huurbeleid voor
woonwagens en standplaatsen
hebben gehad, naar aanleiding van
de notitie Wetgeving wonen op een
standplaats in de jaren negentig,
betrof het huurbeleid vanaf 1993.
Daar zat de pijn en daar lagen ook
de redenen voor woonwagenbe–
woners om te protesteren. Ook mijn
fractie had kritiek. De protesten en
het overleg met een kritische kamer–
commissie zijn vruchtbaar geweest.
De staatssecretaris heeft zijn
voorstel aangepast.

Ik haal de brief van het LPWZ en
het LOW aan. Hier staat: Op hoofd–
hjnen is de staatssecretaris tegemoet
gekomen aan zijn uitgangspunten
voor een verantwoord huurbeleid en
daarmee ook aan onze eisen, het
LOBH-rapport.

Het verschil, wordt nu geconsta–
teerd, is de afwijking in de huur per
1 juli a.s., die enkele procenten
hoger ligt dan de maximale
huurstijging. Daar echter nu naar
onze mening wordt voldaan aan de
in 1988 besproken lijn, is er voor de
CDA-fractie geen reden, terug te
komen op de bij de begrotingsbe–
handeling al gegeven instemming.
Overigens geven de antwoorden in
het schriftelijk overleg niet
voldoende grond om hierop terug te
komen.

Ik sluit mij aan bij de punten die
ook mevrouw Ruigrok noemde. Mijn
fractie zal derhalve geen steun geven
aan de motie van mevrouw Versnel.

D

Staatssecretaris Heerma: Voorzitter!
Ik zal een korte reactie geven naar
aanleiding van de door mevrouw
Versnel ingediende motie.

Er is een brief aan de Kamer
gestuurd gedateerd 7 november
1988, waarin het huurprijzenbeleid
voor woonwagens uiteengezet is.
Hierover is met de Kamer gediscus–
sieerd. De Kamer heeft ieder jaar
opnieuw gezegd: wij accepteren dit
nog enkele jaren, mits er haast
gemaakt wordt met gelijke rechten
en plichten voor woonwagenbe–
woners in het huurbeleid en het
huurprijsbeleid zodat dit verge–
lijkbaar is, geharmoniseerd wordt
met het volkshuisvestingsbeleid. Ik
heb dat toegezegd. Dat is uiteen–
gezet in de nota van 27 maart 1991
inzake het wonen op standplaatsen.
Daarover is op 5 december jl. van
gedachten gewisseld. Een en ander
kreeg de instemming van de Kamer,
op één onderdeel na, te weten de
huuraanpassing na 1 juli 1993. Ik
heb nader hoor en wederhoor
toegezegd. Dat heeft geleid tot de
brief van 27 maart 1992. Wij hebben
het steeds gehad over de datum 1
juli 1993, waarop de harmonisatie
plaatsvindt van gelijke rechten,
gelijke plichten. Terecht wijzen
mevrouw Ruigrok en de heer Koetje
daarop. Er is niet gesproken over de
huuraanpassing per 1 juli 1992.
Sterker nog, die is in november bij
de behandeling van de begroting van
Volkshuisvesting aan de orde
geweest in het kader van de
huuraanpassing in de huursector,
waaronder de woonwagensector.
Daarop wordt in deze motie terugge–

komen. Dat is een goed recht van de
Kamer, maar ik vind een en ander
niet consistent.

Over de huurverhoging wil ik
inhoudelijk nog het volgende zeggen.
De harmonisatie vindt plaats per 1
juli 1993 en wat de huurverhoging
betreft, per 1 juli 1992. Het meest
vergelijkbaar, zelfs onder het oude
regime, is de huurwagen of een
huurstandplaats - mevrouw Versnel
heeft er terecht op gewezen dat niet
het aantal relevant Is - en de
daarvoor geldende verhoging van
5,5%, die ook voor de huurwoningen
geldt. Op basis van afspraken met de
Kamer is een heldere lijn uitgezet
Per 1 juli 1993 zal de harmonisatie
plaatsvmden Ik wil die lijn voort–
zetten en verdedigen. Ik ontraad de
motie derhalve.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Voorzitter! Er is op zichzelf een goed
nieuw beleid neergezet. Daarover
zijn wij het eens. Er blijft een "raar"
gedeelte over, waarvan niemand van
de betrokkenen iets begrijpt. Het lijkt
mij verstandig, dat op een andere
manier op te lossen, zoals ik in de
motie heb aangegeven.

Staatssecretaris Heerma :
Voorzitter! Ik ben van mening dat de
motie niet bijdraagt tot het begrip ter
zake.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, straks
over de ingediende motie te
stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het verslag van een

mondeling overleg met de
minister van Binnenlandse
Zaken over de aardbeving in
Limburg .

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Koffeman (CDA):
Voorzitter! Op 16 juni jl. heeft de
vaste Commissie voor binnenlandse
zaken mondeling overleg gevoerd
met de minister van Binnenlandse
Zaken over de aardbeving van 13
april 1992. Een van de kernpunten in
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Koffeman

dat overleg vormde de schade aan
het culturele erfgoed, blijkens de
beschikbare stukken geraamd op 32
mln. In de vaste commissie bestond
brede overeenstemming over de
noodzaak om een extra bijdrage van
rijkswege te bestemmen voor
schadeherstel aan het culturele
erfgoed.

Bij brief van 23 juni 1992 heeft de
minister van Binnenlandse Zaken
gerapporteerd over het standpunt
van de ministerraad ter zake. In deze
brief schrijft de mlnister onder meer
dat de oplossing voor de proble–
matiek rond het culturele erfgoed zal
moeten worden gevonden binnen de
eigen verantwoordelijkheid van parti–
culiere instanties en lagere
overheden onder toepassmg van
onder meer het bestaande gedecen–
traliseerde WVC-instrumentarium.

De vaste commissie wil er geen
enkele twijfel over laten bestaan dat
zij uitdrukkelijk van mening is dat
naar haar opvatting de regering
gehouden is, ten aanzien van de
herstelkosten aan het culturele
erfgoed een aanvullende financiële
taijdrage te leveren. Om deze mening
kracht bij te zetten, dien ik namens
de vaste Commissie voor binnen–
landse zaken de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat tengevolge van de
aardbeving van 13 april 1992
aanzienlijke materiële schade is
ontstaan aan het cultureel erfgoed in
de provincie Limburg;

overwegende dat, zodra de precieze
herstelkosten bekend zijn, bestuurlijk
overleg tussen regering en de
betrokken overheden zal plaats–
vinden;

overwegende dat ter leniging van
deze schade een beroep dient te
worden gedaan op de verantwoorde–
lijkheid van particulieren, betrokken
instanties en betrokken overheden;

nodigt de regering uit daarboven, in
goed overleg met de betrokken
overheden, naast de reeds geleverde
bijdrage van 7,5 mln., een substan–

tiële inspanning te plegen om in de
schade aan het cultureel erfgoed te
voorzien;

verzoekt de regering daarover te
zijner tijd nader aan de Kamer te
rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Koffeman,
Achttienribbe-Buijs, Mateman,
Niessen, V.A.M. van der Burg,
Lauxtermann, Wiebenga, Van der
Heijden, Franssen, Willems,
Kohnstamm, De Cloe, J.T. van den
Berg, Koetje, Van Otterloo, Jurgens,
Scheltema-de Nie, Schoots,
Kalsbeek Jasperse, Zij lstra,
Bijleveld-Schouten, Hillen en Leers.

Zij krijgt nr. 4 (22603).

D

Minister Dales : Voorzitter! Ik vind
dat de motie goed aansluit, ook wat
de tekst betreft, bij eerdere
gesprekken. Wij kunnen daar naar
mijn mening een stap verder mee
komen. Ik heb er geen enkel
probleem mee.

De beraadslaging wordt gesloten.

Aan de orde is het debat over:
- de Surinaams gepensio–

neerden

De beraadslaging wordt geopend

D
De heer Paulis (CDA): Voorzitter! In
de baaierd van wereldproblemen en
nationale problemen zijn ze slecht
een peanut, de circa 250 Surinaams
gepensioneerden in Nederland. Is
dat wellicht de reden waarom de
regering onvoldoende oog heeft voor
deze groep bejaarde en hoogbe–
jaarde mensen? Ik heb de regering
bij herhaling horen spreken over het
oog hebben voor de menselijke
maat. Dat kan zij hier voluit
waarmaken. Of blijven wij wachten
tot de laatste Surinaams gepensio–
neerde in Nederland overleden is? En
gaan wij dan het probleem oplossen?
Dan hoeft het ook niet meer.
Vandaar dat de Kamer nu actie eist,
want langer talmen is niet
aanvaardbaar. Om die reden dien ik
de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Surinaams
gepensioneerden in Nederland sinds
de eerste helft van de jaren tachtig
geconfronteerd worden met
problemen betreffende de
overmaking van de Surinaamse
pensioenen naar Nederland, alsmede
met de hoogte van de Surinaamse
pensioenen;

voorts overwegende, dat de regering
ondanks uitvoerig beraad hierover er
tot op heden niet in geslaagd is om
een adequate oplossing te vinden;

verzoekt de regering om voor de
Surinaams gepensioneerden in
Nederland onverwijld een structurele
regeling te treffen, ongeacht het
verloop van het overleg met
Suriname over deze kwestie; de te
treffen regeling zal een regeling
moeten zijn waarin de opgehoogde
Surinaamse pensioenen ten laste van
de verdragsmiddelen worden
gebracht, waardoor deze feitelijk
voor rekening van Suriname blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Paulis. Naar
mij blijkt, wordt zij voldoende onder–
steund.

Zij krijgt nr. 25 (22300-VII).

Ik verzoek degenen die in de wandel–
gangen rondlopen, stilte te
betrachten of anders naar de koffie–
kamer te gaan en het gesprek daar
voort te zetten. Indien dit niet
gebeurt, moet ik de vergadering
schorsen, want het is hier soms niet
te volgen.

D
Minister Dales : Voorzitter! Een
enkele opmerking is wel op zijn
plaats. In de eerste plaats hebben de
problemen van de Surinaams gepen–
sioneerden, zoals ik de Kamer eerder
verteld heb tijdens overleg waarbij
velen van hen aanwezig waren, wel
degelijk de volledige aandacht van
de regering en die van deze minister.
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Dales

Dat er een vertraging is opgetreden,
komt niet alleen doordat het overleg
met de Surinaamse regering reeds
gevoerd is. Daar hoef ik dus ook niet
meer op te wachten. Het komt ook
doordat er een probleem zeer
manifest werd - ook met de Indische
gepensioneerden - en wij het zeer
onwenselijk achtten om deze zaak
niet vervroegd te behandelen. Dat
zou een verkeerde indruk kunnen
wekken en tot problemen kunnen
leiden die er niet zouden hoeven te
zijn.

Wij hebben de kwestie op de
agenda staan voor de afrondende
begrotingsbesprekingen die, zoals de
Kamer wellicht weet, de komende
veertien dagen gevoerd worden
nadat de Kamer met reces is gegaan.
Ik kan prima met de motie leven. Het
was toch al mijn bedoeling. Ik heb
geen enkel bezwaar tegen de motie.
Ik voel mij niet beledigd als de motie
wordt aangenomen. Ik vind haar niet
ongepast en ik voel mij daardoor ook
niet opgejut.

De heer Paulis (CDA): Ik reken op
de minister.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, later
deze avond te stemmen over deze
motie.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het verslag van een

mondeling overleg van de vaste
Commissie voor de visserij over
het nieuwe visserijbeleid
(22300-XIV, nr. 62)

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Te Veldhuis (VVD):
Voorzitter! Gisteren heeft een
mondeling overleg over visserij
plaatsgevonden. Ik heb daarbij
betoogd dat naar de mening van de
fractie van de VVD de enige echte
oplossing voor het probleem van de
visserij is het fysiek weghalen van
overcapaciteit van de vloot. Wij
vinden dat dè oplossing voor het
probleem dat nu al zo'n tien jaar
voortduurt.

Ik wil op dit punt een motie

indienen. Voorzitter! Ik verzoek u,
deze motie in stemming te brengen
voor de motie-Van Zijl die hierna
waarschijnlijk zal worden ingediend.
Onze motie gaat namelijk verder dan
die van de heer Van Zijl. Als de
WD-motie wordt afgewezen, wat
niet helemaal uitgesloten is, kan de
motie-Van Zijl als next best gelden
voor ons.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het risicohou–
dende nieuwe visserijbeleid voor de
komende jaren - op basis van de
voorstellen van de
commissie-Biesheuvel - onvol–
doende garantie biedt voor een
fundamentele oplossing van het al te
vele jaren voortdurende visserijpro–
bleem;

van mening, dat het nu de hoogste
tijd is om daadwerkelijk te starten
met de structurele sanering van de
fysieke overcapaciteit van de visserij–
vloot, bijvoorbeeld door nieuwe
prikkels voor vrijwillige saneringen,
door het opkopen van PK's van
bestaande schepen en desnoods
door onteigening van PK's op
bestaande licenties of van schepen;

dringt er bij de regering op aan
daartoe op korte termijn nadere
voorstellen te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Te Veldhuis.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 60 (22300-XIV).

D

De heer Van Zijl (PvdA): Voorzitter!
Wij hebben gisteren een mondeling
overleg over de visserij gehad. Het
merendeel van de aanwezige fracties
heeft vastgesteld dat wellicht de
afspraken gemaakt door bedrijfs–
leven en overheid in het kader van de
commissie-Biesheuvel, waarin de
vissers zelf komen tot een stevig
regime van vangstbeheersing, de

laatste kans zou rnoeten zijn voor de
vissers alvorens echt tot draconische
maatregelen wordt overgegaan. Het
lijkt mij goed als de Kamer een
signaal afgeeft waarin het karakter
van een laatste kans nog eens extra
wordt onderstreept. Ik wil daarover
een uitspraak aan de Kamer
voorleggen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslagmg,

overwegende, dat de privaatrechte–
lijke afspraken onder meer met
betrekking tot een veilplicht een
systeem van individuele zeedagen en
scherpe sancties die de vissers
onderling maken in het kader van de
voorstellen van de
commissie-Biesheuvel een substan–
tiële bijdrage kunnen leveren aan de
oplossing van het visserijprobleem;

overwegende, dat deze bijdrage
slechts geleverd zal worden indien
de meeste vissers deelnemen aan
deze afspraken;

voorts overwegende, dat bij onvol–
doende deelname slechts versnelde
sanering van de boventallige PK's
rest als belangrijke oplossing van het
overcapaciteitsprobleem in de
kottervloot;

spreekt uit dat de voorstellen van de
commissie-Mok met betrekking tot
dwingende sanering zullen moeten
worden ingevoerd indien niet per 1
januari 1994 minimaal 75% van de in
de vaart zijnde PK's van de kotter–
vloot zijn ingebracht in de groeps–
contingenten, zoals bedoeld door de
commissie-Biesheuvel,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Van Zijl,
Smits, E. van Middelkoop, Ter Veer
en Leerling.

Zij krijgt nr. 61 (22300-XIV).

D

Minister Bukman : Mijnheer de
voorzitter! De Kamer heeft zich
gisteren tijdens het mondeling
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Bukman

overleg over het visserijbeleid de
facto in meerderheid akkoord
verklaard met een visserijbeleid voor
de toekomst, bestaande uit een
combinatie van de voorstellen van de
stuurgroep-Biesheuvel en die van de
commissie-Mok.

De heer Te Veldhuis heeft een
motie ingediend, die in feite inhoudt
dat de voorstellen van de stuur–
groep-Biesheuvel niet meer het
centrale punt zijn voor het visserij–
beleid voor de komende periode. De
stuurgroep-Biesheuvel besteedt zeer
veel aandacht aan de eigen verant–
woordelijkheid van de sector. Op
grond daarvan meen ik de
aanvaarding van de motie van de
heer Te Veldhuis te moeten
ontraden.

Dat geldt niet voor de motie van
de heer Van Zijl en anderen. Hoewel
ik de periode die daarin genoemd is,
aan de korte kant vind, ondersteunt
die motie heel sterk de bedoelingen
die ik heb met het beleid voor de
visserijsector.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, later op
deze avond over de ingediende
moties te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het verslag van een

mondeling overleg over de
VUT-regeling mijnwerkers
(22300-XV, nr. 87) .

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Van Hoof (VVD):
Voorzitter! Naar aanleiding van het
mondeling overleg van heden–
ochtend inzake de afspraken met
DSM over de VUT-regeling van
ex-mijnwerkers wil ik het volgende
zeggen. In het kader van het collec–
tieve ontslag bij DSM zullen onder
meer 350 potentiële VUT-gerech–
tigden worden ontslagen. Zij komen
daardoor niet meer in aanmerking
voor de VUT-regeling, hetgeen zowel
voor het Rijk als voor DSM een
besparing betekent. Omdat het hier
voor een belangrijk deel gaat om
personen met een leeftijd van 57,5
jaar of ouder, zullen zij tot hun 65ste

jaar een WW-uitkering ontvangen.
DSM en de vakbonden zijn een
aanvulling op die wettelijke uitke–
ringen overeengekomen.

Tevens is duidelijk geworden dat
vanwege de besparing voor het Rijk
aan DSM een bedrag van 40 mln.
wordt betaald. De logica daarvan
ontgaat mijn fractie. Dit alles
betekent dat in de opzet, waaraan
ook de staatssecretaris medewerking
verleent, de kosten van de perso–
neelsvermindering van DSM
enerzijds worden gefinancierd uit de
werkloosheidsfondsen, met alle
gevolgen vandien voor de hoogte
van de premie en de collectieve–
lastendruk, Anderzijds wordt de door
DSM met de vakbonden overeenge–
komen aanvullmg in ieder geval
medegefinancierd uit de door het
Rijk te betalen 40 mln. Ik ben
overigens benieuwd wat de collega's
van de Partij van de Arbeid en met
name van het CDA van die gevolgen
voor de collectieve-lastendruk
vinden.

Mijn fractie heeft geen bezwaar
tegen dergelijke aanvullingen op
wettelijke uitkeringen, maar zij heeft
er wel bezwaar tegen dat deze direct
of indirect worden medegefinancierd
door het Rijk. Daarom wil ik de
volgende motie indienen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

kennis nemende van het feit, dat
vanwege de besparing op de
VUT-uitgaven van het Rijk tenge–
volge van het collectief ontslag van
350 bij DSM werkzame potentiële
VUT-gerechtigden, het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
met DSM een betaling door het Rijk
van ƒ40 mln. ineens is overeenge–
komen;

overwegende, dat die afspraak
inmiddels contractueel is vastgelegd;

overwegende, dat de daarmee
tussen DSM en de vakbonden
overeengekomen aanvulling op de
wettelijke uitkering ten behoeve van
350 potentiële VUT-gerechtigden in
feite, direct of indirect, wordt
mede-gefinancierd door het kabinet;

overwegende, dat financiering door
het Rijk van een tussen een particu–
liere onderneming en vakbonden
overeengekomen aanvullingsregeling
op wettelijke uitkeringen ongewenst
is;

verzoekt de regering te bewerkstel–
ligen dat dit contract ten minste
waar het betreft de betaling van ƒ 40
mln. ongedaan wordt gemaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Van Hoof.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 88 (22300-XV).

D

Staatssecretaris Ter Veld : Mijnheer
de voorzitter! Ik heb op 13 mei 1992
een brief aan de Kamer gestuurd,
waarin ik melding heb gemaakt van
twee zaken. Enerzijds ben ik
voornemens de zogenaamde
WU-regeling, die op 1 januari 1995
afloopt, niet te verlengen. Anderzijds
heb ik met DSM een afspraak
gemaakt, waarbij DSM de verant–
woordelijkheid voor bij haar in dienst
zijnde werknemers die recht hebben
op de VVU-uitkering, overneemt.
Daarvoor heb ik met DSM een
afspraak gemaakt over een
zogenaamde lump-sum-financiering.

De 350 potentiële WU-gerech–
tigden kosten voor SZW een bedrag
van 87,5 mln. De door DSM
getroffen regeling brengt forse
kosten voor DSM met zich. Er zijn
mensen ontslagen op basis van een
collectieve-ontslagaanvrage, die
inmiddels is verleend. De WW draagt
daar voor een deel aan bij. Desalniet–
temin moet ik aangeven, dat er een
verschil is tussen de WW-uitkering
en de VVU-uitkering. De
VVU-uitkering is hoger dan de
WW-uitkering. De WW-uitkering
kent een vervolguitkering ter hoogte
van 70% van het minimumloon. De
werknemers hebben op grond van de
WU-regeling recht op de hogere
uitkering. Bovendien betaalt DSM
zowel de werknemerspremies als de
pensioenregeling.

De besparing van SZW op de
VVU-regeling van 87,5 mln. zou door
overmaking van een bedrag van 40
mln. 47,5 mln. zijn. De meerkosten
van DSM zijn 23 mln. Ik meen hier
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Ter Veld

een regeling getroffen te hebben in
goed overleg met de minister van
Financiën, waarbij er zowel een
voordeel aan de kant van het Rijk is
als een nadeel bij DSM, hetgeen
DSM een aanvaardbare middenweg
vond. Ik heb het contract na de brief
van 13 mei 1992 onlangs getekend.
De uitvoering gaat op 1 juli in.
Werknemers die recht hebben op
een VVU-uitkering, gaan er absoluut
niet op achteruit. Hun rechten blijven
gegarandeerd, in dit geval door
DSM. Ik meen een voor alle partijen
goede oplossing gevonden te
hebben. Derhalve meen ik, dat de
motie moet worden ontraden.

De heer Van Hoof (VVD): De staats–
secretaris stelt vast, dat zij voor alle
partijen een goede regeling heeft
getroffen. De mijnwerkers gaan er
niet op achteruit en DSM krijgt een
bijdrage van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, omdat men daar
een besparing heeft. Dat lijkt een
goocheltruc, want ergens moet het
geld vandaan komen. Het probleem
is, dat het geld komt uit de werkloos–
heidsfondsen vanwege de verlengde
WW-uitkering. Vindt de staatssecre–
taris het terecht om aan de ene kant
afspraken, die de werkgever met de
bonden maakt, vanuit de overheid te
betalen en bovendien de financiering
te laten plaatsvinden vanuit
werkloosheidsfondsen? Dat betekent
hogere premie en dat betekent een
verhoging van de collectieve–
lastendruk Dat is het laatste, wat ik
van dit kabinet verwacht.

Staatssecretaris Ter Veld : De
relatie, die door de heer Van Hoof
wordt gelegd is niet juist. Een
collectief ontslag, door DSM
verleend, betekent in ieder geval
uitkering krachtens de WW. Het feit,
dat DSM bereid is de VVU-regeling
voor de betrokken werknemers te
garanderen, betekent meer kosten
voor DSM, die anders door SZW
zouden moeten worden betaald.

In goed overleg met Financiën
hebben wij een verantwoord besluit
genomen. Op 13 mei 1992 heb ik
een brief aan de Kamer gestuurd. De
regeling gaat op 1 juli in. Het lijkt
mij, dat de Kamer eerder actie dient
te ondernemen.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Later in deze verga–

dering zal over de motie worden
gestemd.

Aan de orde is de interpellatie–
Tommel , gericht tot de ministers
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, van
Economische Zaken en van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, over de
kerncentrale te Dodewaard .

Tot het houden van deze interpellatie
is verlof verleend in de vergadering
van 23 juni 1992.

(De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.)2

D
De heer Tommel (D66): Mijnheer de
voorzitter! Op 29 mei jl. vernietigde
de Afdeling geschillen van bestuur
van de Raad van State de
vergunning van de kerncentrale te
Dodewaard. Sindsdien is deze
centrale in werking zonder de
vereiste vergunning. Over wat er nu
moet gebeuren, namelijk het al dan
niet afgeven van een gedoogver–
klaring, hoort de Kamer wekenlang
niets. Uiteindelijk krijgen wij in het
afgelopen weekend een wat slordig
briefje, waarin niet veel meer staat
dan dat de regering er nog een tijde
over wil nadenken. Zo is de situatie
ontstaan dat er de facto wordt
gedoogd, en dan ook nog illegaal,
namelijk zonder gedoogverklaring.
Dat is bestuurlijk onjuist en het tast
de rechtszekerheid aan. Er moet dus
zo snel mogelijk worden beslist; dat
zullen de bewindslieden overigens
volstrekt met mij eens zijn.

Nu gaat het hierbij niet om de
vraag of de centrale veilig is.
Niemand weet of deze voldoet aan
de normen van het Nederlandse
risicobeleid, ook de mlnister van
Economische Zaken niet. Of zie ik
dat verkeerd? Deze onzekerheid en
het feit dat het gaat om een
omstreden techniek, zoals de
Afdeling geschillen van bestuur van
de Raad van State opmerkt, noopt
tot extra voorzichtigheid bij de
afweging of er een gedoogbe–
schikking moet worden afgegeven. Ik
verneem graag of de bewindslieden
dit met mij eens zijn.

De vraag wanneer er wel en
wanneer er niet zou mogen worden
gedoogd, is door de regering vrij

nauwkeurig in een aantal brieven
beantwoord. En als ik het goed zie, is
er niet voldaan aan de minimale
eisen voor het afgeven van een
gedoogbeschikkmg, eisen die de
regering zelf heeft geformuleerd. Dat
zou betekenen dat de centrale moet
worden stilgelegd. De uitspraak van
minister Andriessen van 7 juni voor
de AVRO-radio dat hij streeft naar
het snel afgeven van een gedoogbe–
schikking, suggereert echter dat er
met de eisen voor het gedogen een
loopje zal worden genomen.

Voorzitter, ik wens hieromtrent
volstrekte duidelijkheid van de
bewindslieden.

D

Minister Andriessen: Voorzitter! Ik
zou graag enkele opmerkingen
vooraf maken, omdat die de zaak
wat duidelijker kunnen maken.

De vernietiging van de vergunning
van Dodewaard is een ernstige zaak.
Wat is er gebeurd? Dodewaard had
een oude vergunning, een
vergunning uit 1968. Die is vele
malen aangepast en in 1988 werd de
lappendeken die was ontstaan, in
een nieuwe vergunning verwerkt.
Daarbij is ook een gemoderniseerde
samenvatting van het veiligheids–
rapport gevoegd. Er zijn twee
aanpassingen gepleegd: de
"mox-staafjes" worden op een
andere wijze onderzocht en er
worden meer elementen in de kern
gebruikt Dat is de huidige situatie.

De vergunning is in 1988 verleend
op grond van het tweede lid van
artikel 17 van de Kernenergiewet.
Daarover heeft de Raad van State nu
een uitspraak gedaan. Eind mei heeft
de raad de vergunning vernietigd
omdat hij die "korte bocht" van het
tweede lid van artikel 17 niet
toepasbaar vond - er had ingevolge
de WABM een inspraakprocedure
moeten plaatsvinden - en bovendien
omdat er volgens hem onvoldoende
grond was voor een oordeel over de
vraag, of er destijds, in 1988 dus,
sprake was van een groter risico.
Ook wees de Raad van State op de
steeds nieuwe inzichten in de veilig–
heidsaspecten.

Op de eerste vraag kan ik betrek–
kelijk eenvoudig antwoorden dat die
vernietiging van de vergunning
inderdaad een ernstige zaak is. De
regering neemt die zeer ernstig.
Toch vormde de uitspraak van de
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Andriessen

Raad van State enigermate een
verrassing. In zo'n toch tamelijk
ingewikkelde situatie maakt dit een
zeer zorgvuldige afweging noodza–
kelijk. Die zullen wij verrichten, en
snel. Wij hopen de zaak eigenlijk
binnen een aantal dagen te kunnen
afronden.

In reactie op de tweede vraag van
de heer Tommel kan ik zeggen dat
de beslissing over gedogen op een
aantal aspecten zal moeten worden
gebaseerd. Die kwestie zou ik graag
overlaten aan mijn collega Alders,
voorzitter.

De derde vraag gaat over de
zorgvuldigheid Wij kunnen in ieder
geval constateren dat de vernietiging
door de Raad van State op formele
gronden was, omdat de procedure
niet in orde was. Daarnaast zijn er
ook materiële elementen aan de
orde. De meest in het oog spring–
ende heb ik zoëven al genoemd. Dat
maakt dat je uiterst zorgvuldig moet
optreden.

Het overleg waarover de vierde
vraag spreekt, is nog niet gevoerd.
Uiteraard, zo voeg ik eraan toe. Eerst
moet de regering haar standpunt
bepalen. Wij zijn van plan, dat in een
brief aan de Kamer mee te delen.
Volgens de procedure kan daarna de
vergunninghouder, in dit geval de NV
Gemeenschappelijke kernenergie–
centrales Nederland, een dochter
van de SEP, met een gedoogverzoek
komen. Daarop zullen zeker belang–
hebbenden gehoord moeten worden.
Vervolgens zullen alle argumenten
moeten worden afgewogen ten
behoeve van een beslissing. Ik meen
dat dit een zorgvuldige procedure is.

Het antwoord op vraag 5 is: nee.
Dit houdt ook verband met wat ik in
antwoord op vraag 4 gezegd heb.
Maar misschien kan collega Alders
hier nog iets over zeggen.

Het antwoord op vraag 6 is, dat
Dodewaard materieel draait alsof de
vernietiging niet heeft plaatsge–
vonden, mede in verband met de
veiligheid. Als je namelijk materieel
terugvalt op het heel oude,
verwaarloos je een groot aantal
veiligheidsaspecten die in de loop
der jaren wel in aanmerking zijn
genomen. Formeel is men terugge–
vallen op de oude vergunning, maar
materieel, nogmaals, wordt er
gedraaid alsof de vernietiging niet
heeft plaatsgevonden. Volgens de
daarvoor gebruikte terminologie is er
sprake van een impliciet of passief

gedogen Zoals gezegd: dat is geen
goede situatie. De beslissing moet
dus zo snel mogelijk expliciet
worden.

Het antwoord op vraag 7 is betrek–
kelijk eenvoudig. De veronderstelling
van de minister van Economische
Zaken dat hij kan terugvallen op de
oude vergunning is een juridisch
gevolg van de uitspraak van de Raad
van State. Daar bestaat ook jurispru–
dentie over, maar die zal ik nu niet
aanhalen.

Als men het interview met mij
goed leest, ziet men dat aan mij de
vraag is gesteld: gaat Dodewaard nu
dicht? Daarop heb ik geantwoord:
nee, dat wil ik niet. Dan blijft er niet
veel anders over dan dat je gedoogt,
allereerst impliciet, passief, en
daarna moet het bekeken worden. Ik
heb al aangegeven dat wij daarmee
bezig zijn. Ik heb ook nog geant–
woord dat ik daarover moest
overleggen met mijn collega's, met
name die van Sociale Zaken,
vanwege de veiligheid.

De eisen van een gedoogbeleid
stonden mij toch wel in grote lijnen
voor ogen bij dat antwoord. Daarbij
ging het vooral om de vraag of
sluiting redelijkerwijs een oplossing
zou zijn voor procedurefouten van de
overheid. Hierdoor zou de last als
gevolg van fouten van de overheid,
indertijd gemaakt, bij de vergunning–
houder gelegd worden. Bovendien
was de veiligheid bepaald in het
geding. Het sluiten zou op zichzelf
het signaal kunnen zijn dat er geen
sprake van veiligheid was. Mogelij–
kerwijs gaat mijn collega van Sociale
Zaken hier nog op in.

D
Minister Alders : Voorzitter! Zojuist
is al aangegeven dat een paar zaken
van belang zijn. Zo kan er niet
gezegd worden dat er nu geen
vergunning is. Immers, bij het vernie–
tigen van de vergunning uit 1988,
treedt de oude vergunning weer in
werking. Voor de beoordeling van de
gedoogsituatie is het ook van belang
om te weten of de uitspraak formele
aspecten bevat. Zoëven is al gezegd,
dat het voornamelijk om formele
aspecten gaat, alsook om materiële
aspecten. Deze drie elementen zijn
dus relevant voor het antwoord op
de vraag in hoeverre een gedoogsi–
tuatie aan de orde zou kunnen zijn.
Immers, het eerst antwoord is, dat

alles nog tegen het licht gehouden
wordt.

Wij moeten dan in de eerste plaats
kijken naar wat onder een gedoogsi–
tuatie wordt verstaan en in welk
geval deze zich voordoet. Wij weten
dan dat in de situatie waarin op
formele gronden vernietiging heeft
plaatsgevonden, een gedoogsituatie
aan de orde kan zijn. Nu even
redenerend vanuit de situatie,
constateer ik dat de oude vergunning
van toepassing is. Dit betekent dat al
die activiteiten die vallen binnen de
termen van de oude vergunning, al
door een juridische procedure
gedekt zijn. Er moet dus onder–
scheiden worden: wat is er aan
hetgeen in de oude vergunning staat,
in die situatie toegevoegd? Je moet
dan proberen te onderscheiden wat
onder de formele uitspraak valt en
wat onder de materiële uitspraak
valt. Wat onder het formele element
valt, valt binnen de termen van de
geschreven gedoogbrief en de
omschreven situaties. Dit met elkaar
durven onderscheiden van de activi–
teiten is uiterst relevant en vereist
een zeer nauwkeurige analyse van de
situatie zoals opgenomen in de oude
vergunning: wat zijn de toevoe–
gingen en welke zijn in welke
categorie te kwalificeren?

Indien dat gebeurd is, is feltelijk de
vraag aan de orde hoe er dan
gehandeld moetworden. Ook daarop
slaan de vragen. Het is duidelijk dat
wij ervoor hebben gekozen dat,
indien een gedoogsituatie aan de
orde, dit een nadrukkelijke situatie is
die ook schriftelijk wordt vastgelegd.
Voorts moeten daarin een aantal
stappen worden gezet, waaronder
het horen van een aantal inspecties,
terwijl het in een aantal gevallen aan
de orde kan zijn dat ook derden–
belanghebbenden daarin gehoord
worden. Dit is afzonderli jk
omschreven in de gedoogbrief.

Wat is nu relevant in dat kader
voor vraag 5, waar het gaat over de
vergunningaanvrage? Ik plaats dit in
de opdeling zoals ik deze zojuist
gehanteerd heb, waarbij de oude
vergunning van toepassing is. Je
moet vervolgens aanduiden wat niet
in de oude vergunning geregeld is en
daarin weer onderscheiden datgene
wat onder de formele uitspraak valt
en wat tot het materiële gerekend
kan worden. Dan is ook te bepalen -
zo moet dat ook in de gedoogbe–
schikking, indien deze er zou komen
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Alders

- wat zou moeten vallen onder de
vergunningaanvrage zoals deze
ingediend moet worden binnen
gestelde termijnen, en waaruit die
vergunning moet bestaan. Je krijgt
aldus een aantal gradaties die je met
elkaar zult moeten onderzoeken, om
de vraag te kunnen beantwoorden
wat er wel en wat er niet valt binnen
de termen, om vervolgens de vraag
te beantwoorden welke procedurele
aspecten daaraan verbonden moeten
worden. Derhalve is die vraag zeer
relevant, want de vernietiging van de
vergunning zou pas situatie doen
intreden die de vragensteller veron–
derstelt, indien er niet eerder een
vergunning zou zijn geweest, maar
die treedt automatisch weer in
werking, als de daarna aangevraagde
vergunning vernietigd wordt.

D

Minister De Vries: Voorzitter! Er is
gesproken over het feit dat hierbij
niet alleen formele aspecten, maar
ook materiële aspecten in het geding
zijn. Die materiële aspecten hebben
met name betrekking op de
veiligheid. Ik heb goed geluisterd en
gehoord dat de heer Tommel gezegd
heeft, dat hij dat aspect hier
vanavond - of beter gezegd:
vannacht - niet primair aan de orde
wilde stellen en dat het met name
om die andere aspecten ging. Ik zou
daar dan ook heel kort over willen
zijn, voorzitter. Ik maak er een paar
opmerkingen over.

In de eerste plaats merk ik op dat
veiligheid, als het gaat om kerncen–
trales, geen statisch begrip is, maar
een dynamisch begrip. Om de
veiligheid van kerncentrales op peil
te houden, is het noodzakelijk voort–
durend op de hoogte te blijven van
alle ontwikkelingen op dat terrein en
ook in het veiligheidsbeleid voort–
durend actief bezig te zijn met het
opsporen van nieuwe risico's en het
maken van nieuwe veiligheidsana–
lyses. Met dat proces, dat een
continu proces is, zijn wij al die jaren
aan de gang geweest en daar zijn wij
ook nu intensief mee bezig. Het
stilleggen van een centrale zou ook
in dat opzicht betekenen: een proces
stilleggen.

Ik mag er in dat verband op wijzen
dat nu niet alleen een risico-analyse
in gang is in verschillende fasen,
waar wij eind volgend jaar resultaten
van verwachten, ook voor

Dodewaard, maar dat ook in 1988, in
reactie op Tsjernobyl, wereldwijd de
notie ontstond dat het wenselijk en
noodzakelijk was om de veiligheid
van oude kerncentrales van tijd tot
tijd integraal te herevalueren. Zo'n
proces is ook in Dodewaard in gang
gezet. Wij zijn bezig met een perio–
dieke evaiuatie van de bedrijfs–
voering op basis van de huidige
stand van de techniek. Voor de
Nederlandse centrales hebben wij
veiligheidsregels en –procedures
voorgeschreven, die beantwoorden
aan die nieuwe internationale
gezichtspunten. Dat proces, dat erop
is gericht om voortdurend de
veiligheid te verhogen, moeten wij
natuurlijk in een situatie als deze
afwegen tegen het materiële aspect
dat in de Raad van State aan de orde
is gekomen, namelijk dat er reden is
om aan te nemen dat bij het afgeven
van vergunningen in het verleden
dergelijke vergunningen niet altijd
gebaseerd konden zijn op de stand
van de kennis van vandaag. Het is
dus niet uit te sluiten, dat er in het
verleden aspecten anders beoor–
deeld zijn dan zij nu beoordeeld
zouden zijn. Daaruit zou de conclusie
kunnen worden getrokken, dat er
risico's zijn die wij nog niet volledig
in kaart gebracht hebben Intussen
zijn wij wel echter bezig geweest om
op basis van die nieuwe ontwikke–
lingen van de kennis en door het
toepassen van nieuwe veiligheidson–
derzoeken en –procedures te
trachten om voortdurend ook die
nieuwere inzichten daarin te
verwerken.

Ik zou dat proces ongaarne
stilleggen. In die situatie meen ik,
dat het uit een oogpunt van
veiligheid verantwoord is om de
processen die nu aan de gang zijn
om de veiligheid te vergroten, in de
toekomst voort te zetten. Daarnaast
moeten wij ons bezinnen op deze
nieuwe ernstige situatie en ons
afvragen hoe het manco, waarop de
Raad van State ons geattendeerd
heeft, op een goede, koninklijke
manier uit de wereld geholpen kan
worden.

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Tommel (D66): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de bewindslieden
voor de beantwoording. In mijn korte

betoog had ik echter nog twee
vragen gesteld en ik krijg daar graag
ook een antwoord op. De eerste
vraag was dat de Raad van State
constateerde, dat het om een
omstreden techniek gaat. Moet dat
niet leiden tot extra voorzichtigheid
bij de afweging? Willen de bewinds–
lieden die vraag alsnog beant–
woorden?

De centrale kan op dit moment
niet worden getoetst aan de normen
van het Nederlandse veihgheids
beleid. Zijn alle bewindslieden het
daarover eens?

Voorzitter! Ik constateer een
beetje een dubbele houding in het
antwoord. Misschien gebeurt dat
onbewust. Aan de ene kant wordt
toegegeven, dat de situatie ernstig is
en dat dit niet lang kan voortduren.
Impliciet passief gedogen. Dat moet
niet lang gebeuren; daar zijn wij het
volstrekt over eens. Aan de andere
kant is er een tikkeltje onduide–
lijkheid over de vraag waartoe dit nu
eigenlijk moet leiden.

Ik zeg dit zo, omdat de regering in
haar brieven over het gedoogbeleid
volstrekt heldere voorwaarden heeft
neergezet waaronder eventueel mag
worden gedoogd. De brief van 10
oktober 1991 (22343, nr. 2) geeft
een volledige inventarisatie van
gedoogsituaties. Onder punt 4 staat:
vernietiging van een vergunning voor
een bestaand bedrijf door de Raad
van State op formele gronden. Ik
herhaal de woorden "op formele
gronden". Als de vergunning
namelijk wordt vernietigd op
materiële gronden, kan er van
gedogen geen sprake zijn. In de niet
door de huidige vergunning gedekte
activiteiten uit de oude vergunning
zijn naar mijn stellige overtuiging
materiële zaken, namelijk een
uitbreiding van de produktie. Er is
dus niet voldaan aan het vereiste
voor gedogen, namelijk dat het
alleen maar gaat om een vernietiging
van de vergunning op formele
gronden. Ik keer terug tot de beant–
woording van de bewindslieden.
Waar moeten zij nog zo vreselijk lang
over nadenken? Zij hebben zelf de
eisen geformuleerd waaronder
eventueel gedoogd kan worden,
waarbinnen een afweging moet
worden gemaakt. Aan die eisen is
niet voldaan. Ergo, waarom zitten de
bewindslieden hier nog? Waarom
hebben zij niet allang een besluit
genomen? De situatie is mijns
inziens volstrekt helder.
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Tommel

Dit leidt tot de gedachte dat er
met de eisen die de regering zelf aan
gedogen stelt, een loopje kan
worden genomen. De bewindslieden
suggereren dit weliswaar niet, maar
uit het feit dat zij nog geen
beslissing hebben genomen, moet ik
dat min of meer afleiden. Misschien
kunnen de bewmdslieden alsnog
helderheid verschaffen, maar voor
het geval dat niet gebeurt, leg ik de
Kamer de volgende uitspraak voor.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat niet is voldaan aan
de door de regering geformuleerde
en door de Kamer geaccordeerde
voorwaarden waaronder eventueel
een gedoogbeschikking voor de
kerncentrale te Dodewaard zou
kunnen worden afgegeven;

nodigt de regering uit ook in dit
geval onverkort vast te houden aan
het gedoogbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Tommel
en Willems. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 2 (22675).

D

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Ik maak een enkele
opmerking in aanvulling op datgene
wat collega Tommel al heeft uitge–
sproken. Zoals uit de medeonderte–
kening van de motie al blijkt, zijn ook
wij van mening dat de gedoogvoor–
waarden die zouden behoren te
gelden, hier niet aan de orde zijn.

De vraag doet zich voor waarom
de regermg, de drie bewindslieden
allen in andere bewoordingen, zoveel
pogingen doet om een onwettige
situatie te laten voortbestaan. Als ik
de woorden van minister Andriessen
goed begrijp, is de procedure erg
omvangrijk. Eerst komt er een
standpunt van de regering, dan een
gedoogverzoek en ten slotte de hele
procedure daaromheen. Dat

betekent dat deze onwettige situatie
nog minstens enkele maanden gaat
duren.

Er moeten andere redenen zijn
voor het laten bestaan van deze
situatie dan alleen de formele
problemen, die lang geleden al
hadden kunnen worden voorzien,
mede gelet op de voorbereiding van
de besluitvorming door de Raad van
State. Ik vraag mij af, welke die
andere aspecten zijn. Zijn er finan–
ciële en economische belangen in
het geding? Geen van de bewinds–
lieden heeft daarnaar verwezen. Wat
moet ik mij voorstellen bij het
argument van onder anderen de
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, dat sluiting een
signaal zou zijn dat de centrale niet
veilig is? De minister kan ons niet
garanderen dat die veiligheid nu wel
gewaarborgd is. Daarmee is niet
gezegd dat de centrale onveilig is,
maar een garantie op veiligheid kan
niet worden gegeven. Er moet voor
worden gezorgd dat een onwettige
situatie met het risico van onvei–
ligheid niet blijft voortbestaan. Ook
op deze gronden, gelet op het
materiële element in de uitspraak
van de Raad van State, moet de
politieke afweging door het kabinet
leiden tot een zo snel mogelijke
sluiting van de centrale te
Dodewaard.

De centrale levert een risico op
voor gevaar, schade en hinder. Er
moet een legitieme vergunningen–
procedure worden doorlopen,
inclusief de benodigde inspraak. Alle
elementen moeten integraal aan de
orde komen. Dat is nu niet gebeurd
en dat is ook niet gebeurd bij het
afgeven van de beschikking. Ook bij
een gedoogbeschikking gebeurt dat
niet.

De bewindslieden, vooral de
minister van VROM, beroepen zich
op het feit dat men kan terugvallen
op de oude vergunning. Uit de
uitspraak van de Raad van State
maak ik echter op dat dat niet het
geval is, juist omdat de beschikking
uit 1968 gebaseerd is op de
toenmalige inzichten en dus niet
meer adequaat is gelet op de
ervaringen die sindsdien zijn
opgedaan. Daarom maak ik ook
inhoudelijk op uit de uitspraak van de
Raad van State dat de oude
vergunning niet meer als zodanig
een formele rechtsgrond kan zijn
voor de bestaande activiteiten. Er

zijn inmiddels zoveel nieuwe
inzichten dat een integrale nieuwe
vergunning per se noodzakelijk is.
Het is dan de vraag of het gedogen
op basis van de oude vergunning ook
binnen het huidige gedoogbeleid nog
wel aan de orde zou moeten zijn, en
vandaar mijn steun aan de motie van
de heer Tommel.

D
De heer Feenstra (PvdA)
Voorzitter! De heer Tommel heeft
een groot aantal vragen gesteld,
vragen die op zichzelf genomen
relevant zijn, maar ze zijn te laat en
te vroeg gesteld. De heer Tommel
kan zich niet troosten met de
gedachte dat hij gemiddeld precies
op tijd is, neen, hij is tweemaal
ontijdig. Ik zal dat toelichten.

De vragen die slaan op de
formeel-procedurele kant van de
zaak worden te laat gesteld. Bij de
regeling van werkzaamheden van 10
juni heb ik de regering namelijk al
om een brief gevraagd, een brief
waarin wordt ingegaan op het besluit
van de Raad van State, maar waarin
ook wordt aangegeven hoe de
regering meent te handelen in de nu
ontstane situatie. Ik ben het met de
heer Tommel eens dat we nu
verkeren in een buitengewoon
merkwaardige situatie, die niet te
lang mag duren. Ik heb dan ook
aangedrongen op spoed, waarbij de
heer Lansink zich heeft aangesloten.
Ik neem aan dat de regering in haar
brief op die formeel-procedurele
kant in zal gaan. De daarop gerichte
vragen komen te laat. De meer
inhoudehjke

De heer Tommel (D66): Even voor
alle duidelijkheid: er is een brief van
de regering gekomen, en daarop heb
ik gereageerd.

De heer Feenstra (PvdA): Nee, er is
een brief van de regering gekomen,
waarin zij aankondigt dat er een brief
komt.

De heer Willems (Groen Links):
Maar daardoor duurt de gedoogsi–
tuatie toch voort tot in het kamer–
reces? Dat was de reden om de
interpellatie nog voor het reces te
houden.

De heer Feenstra (PvdA): Daar kom
ik nog op terug.
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Feenstra

Ik meen dat de meer inhoudelijke
vragen te vroeg worden gesteld.
Zodra de uiteindelijke brief van de
regering binnen is - dat mag, zoals
gezegd, niet te lang duren - kan
inderdaad die brief worden bestu–
deerd, zodat we er conclusies aan
kunnen verbinden. Dan blijft de ook
in tweede termijn door de heer
Tommel naar voren gehaalde vraag
over, waarom er nu nog geen
uitsluitsel is. Ook die vraag is, meen
ik, al beantwoord, namelijk in de
brief van het kabinet van dit
weekeinde. De betrokken ministers
geven daarin aan dat zij meer tijd
nodig hebben voor een gedegen
antwoord. Dat vait op zichzelf te
betreuren, want daarmee wordt de
huidige situatie verlengd, maar - ik
beantwoord hiermee de vraag van de
heer Willems - ik hecht uiteindelijk
meer waarde aan een deugdelijk,
goed onderbouwd en
politiek-juridisch verantwoord
antwoord, ook in lijn met het
gedoogbeleid, dan aan een snelle
reactie op dit moment. Sterker nog:
ik trek zelfs met enige voldoening de
conclusie uit de brief van het
afgelopen weekeinde dat de eerder
geuite suggesties van minister
Andriessen, gedaan in AVRO's radio–
journaal van 7 juni dat er gewoon
kan worden teruggevallen op de
oude vergunning, en dat snel kan
worden ingezet op een gedoogver–
gunning - hij voegde daar wat
nuanceringen aan toe - bij nadere
bestudering minder snel te realiseren
zouden zijn dan uit die woorden zou
kunnen worden opgemaakt. Blijkbaar
zit de zaak juridisch wat gecompli–
ceerder in elkaar.

Als reactie op de vele vragen van
de heer Tommel nog het volgende. Ik
meen dat hij met zijn opmerkingen
de nu afgesproken procedure
doorkruist. De vraag is dan ook,
waarom. Ik kan me voorstellen dat
nu, voor het reces, de Kamer nog
een uitspraak moet worden ontlokt.
Uitspraken die verder gaan dan wat
de heer Tommel nu net in een motie
heeft aangegeven, leiden, zo is mijn
ervaring, niet direct tot meerder–
heden. Daar moeten we nu niet op
aansturen, maar de brief van de
regering afwachten. Dan is er nog
een laatste mogelijkheid: ik ben
voldoende realist om ook het
simpele motief van het willen zoeken
van publiciteit hiervoor niet te willen
uitsluiten, en dat is ook geen slechte

zaak. Integendeel, een belangrijk
deel van het politieke bedrijf bestaat
bij de gratie van en het werken met
publiciteit. Maar in dit geval ben ik
daar niet erg tevreden over. Ten
eerste omdat we zoals gezegd twee
weken geleden daarover een
procedure hebben afgesproken. De
heer Tommel was daarbij niet
aanwezig, maar om nu halverwege
de wedstrijd met een indrukwekkend
ogend sprintje van vele vragen nog
even het veld op te rennen, kan ik
niet waarderen. Ten tweede: het lijkt
me dat we politiek gesproken meer
aandacht moeten hebben voor de
brief die de regering nu nogmaals
heeft aangekondigd, dan nu snel te
reageren. Ik wil de motie van de heer
Tommel op dat punt dan ook niet
ondersteunen. De eerder ook door
ons ingezette procedure zou
daarmee doorkruist worden.
Daarmee zou ik ook mijn eerdere
eigen inzet onduidelijk maken. Om
over de eerder ingezette procedure
nog eens maximale duidelijkheid te
verkrijgen, dien ik de volgende motie
in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, de uitspraak van de
Raad van State van 29 mei 1992,
waarmee de in 1988 verleende
vergunning voor de kerncentrale te
Dodewaard werd vernietigd;

overwegende, de brieven van het
kabinet inzake het gedoogbeleid;

overwegende, het verzoek van de
Kamer van 16 juni 1992 aan de
regering om opheldering te geven
over de nu ontstane situatie met
betrekking tot de kerncentrale te
Dodewaard;

verzoekt het kabinet bij voorkeur snel
maar bovenal zorgvuldig te reageren
op de uitspraak van de Raad van
State,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Feenstra,
Lansink, Blaauw en Willems. Naar

mij blijkt, wordt zij voldoende onder–
steund.

Zij krijgt nr. 3 (22675).

De heer Tommel (066): Ik ben
collega Feenstra nog een antwoord
schuldig op zijn vraag: waarom nu?
Nu, omdat de huidige situatie zo kort
mogelijk moet duren. Waar uit de
gedoogbrieven blijkt dat er alleen
maar gedoogd mag worden als er
sprake is van een formele vernie–
tigmg, kan geconstateerd worden dat
door de bewindslieden heel duidelijk
en ruiterlijk is toegegeven dat er nu
sprake is van vernietiging op
materiële gronden. Dat betekent dat
het volstrekt helder is dat er geen
ruimte is voor een gedoogbeleid. Al
die moeilijke en ingewikkelde
afwegingen waarom de heer
Feenstra vraagt, kan hij zelf nu ook
maken, zoals ook de bewindslieden
die nu kunnen maken. Ik begnjp dus
niet waarom het allemaal nog zolang
moet duren. Er is haast geboden.

De heer Feenstra (FVdA): Die haast
heb ik ook. De gedoogbrieven ken ik
ook. Ik vind dat de heer Tommel ook
enige zekerheid mag ontlenen aan de
citaten die hij zelf heeft aangegeven.
Wat dat betreft zie ik met enig
vertrouwen de brief van het kabinet
tegemoet. Ik hecht er aan die brief te
krijgen, die zorgvuldig te bestuderen,
daarover in deze Kamer te debat–
teren en er conclusies aan te
verbinden. Daar hecht ik meer
waarde aan dan nu overhaast,
althans naar de maatstaven van het
kabinet, aan te sturen op conclusies.

De heer Tommel (D66): Nu loopt u
weg voor mijn vraag en opmer–
kingen. Als u de brief leest en u
kennis neemt van de voorwaarden
waaronder gedoogd mag worden,
dan weet u zelf ook dat aan die
voorwaarden niet is voldaan. U knikt
ja en dat is terecht. Er is dus niet
voldaan aan de voorwaarden
waaraan voldaan moet worden om te
kunnen gedogen. Welnu, waar wacht
u dan op? Het is toch heel helder. Er
kan niet gedoogd worden.

De heer Feenstra (PvdA): Ik heb
gezegd dat ik met enige tevre–
denheid de brief van dit weekend
gelezen heb, omdat die mijn
conclusie bevestigt dat het dus
blijkbaar niet zo eenvoudig is, dat het
kabinet inderdaad zorgvuldig moet
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Feenstra

reageren op de uitspraak van de
Raad van State. Verder is er sprake
van gedoogbeleid. Er zijn twee
brieven over. Ik zie met enig
vertrouwen de uiteindelijke reactie
van het kabinet ter zake tegemoet.
De centrales draaien nu twintig jaar.
Als het aan de SEP ligt, draaien ze
nog twaalf jaar. Ik wil het kabinet
graag nog vier weken geven om hier
een goed stuk bij de Kamer af te
leveren waarover wij hier kunnen
debatteren. Wat mij betreft had het
er nu al mogen liggen, maar als het
er over vier weken ligt dan zij dat
maar zo.

De heer Leerling (RPF): Wat vraagt
de heer Feenstra in zijn motie nu
meer dan het kabinet heeft
toegezegd?

De heer Feenstra (PvdA): Ik heb al
aangegeven dat ik de procedure
zoals wij die tot nu toe hebben
afgesproken, voor alle duidelijkheid
nog eens wil vastleggen, in die zin
dat wij zo mogelijk snel, maar
bovenal zorgvuldig van het kabinet,
in lijn met het gedoogbeleid, een
reactie willen op de uitspraak van de
Raad van State.

De heer Leerling (RPF): Overstijgt
uw motie dan toch de kwalificatie
overbodig?

De heer Feenstra (PvdA): Ik heb
ook niet verzocht om deze interpel–
latie. Het is ook niet een interpellatie
waarvan ik vind dat die nu echt op
haar plaats is

De heer Willems (Groen Links): Ik
begin steeds meer moeite te krijgen
met mijn handtekening onder de
motie, gelet op de interpretatie die
de heer Feenstra geeft aan die
motie. Ik heb geen enkel bezwaar
tegen een snelle en zorgvuldige
beslissing. Dat was de intentie
waarmee ik de motie heb onder–
tekend. Als die motie de bedoeling
heeft om de gedoogsituatie die nu
onwettig is, langer voort te laten
duren in de lijn van de vrij lange
procedure die de minister van
Economische Zaken heeft geschetst,
dan denk ik dat wij het absoluut niet
met elkaar eens zijn. Ik vind dat de
beslissing negatief moet uitvallen op
zeer korte termijn. Als de heer
Feenstra de suggestie wekt dat dit
kan via de lijn die de minister van

Economische Zaken nu schetst dan
lijkt mij dat in strijd met de motie
van de heer Tommel die ik mede heb
ondertekend, waarin staat er sprake
is van een situatie die inhoudelijk
niet gedoogd kan worden.

De heer Feenstra (PvdA): Ik ben het
met de heer Willems eens. Wij
moeten inderdaad zo snel mogelijk
tot een besluit komen. Wat mij
betreft hadden de stukken er al
mogen liggen. Nu het kabinet echter
zegt dat het de stukken zorgvuldig
wil bestuderen, hecht ik dusdanig
aan deze zorgvuldigheid dat ik
wederom zeg: zo snel mogelijk, maar
wel zorgvuldig. De huidige situatie
mag, zoals ik al twee keer heb
aangegeven, dan ook niet te lang
duren.

De heer Willems (Groen Links): Met
snel en zorgvuldig ben ik het op
zichzelf eens. Maar de heer Feenstra
accepteert met mij dat op dit
moment de situatie niet conform het
gedoogbeleid is en dat daarom dit
gedogen ook niet kan voortduren.

De heer Feenstra (PvdA): Ik heb
gezegd: wij hebben twee weken
geleden een procedure ingezet en ik
wil die procedure niet doorkruisen.
Wat mij betreft was het antwoord
van de regering er nu al geweest. De
regering zegt echter dat zij met een
antwoord komt, maar dat zij er nader
op moet studeren en dat het een
kwestie van misschien enkele weken
is. Nogmaals, wat mij betreft was het
antwoord er nu geweest. Maar als
deze tijd door de regering gevraagd
wordt om een deugdelijk antwoord
te kunnen geven, waarover wij
vervolgens zorgvuldig kunnen
discussiëren, dan zij dit zo.

D

De heer Lansink (CDA): Mijnheer de
voorzitter! De zowel te vroege als te
late vragen van de heer Tommel zijn
naar mijn overtuiging door de drie
bewindslieden eendrachtig en heel
goed beantwoord. In feite is er nu
sprake van een passief gedogen,
zonder een formele dus actieve
gedoogbeschikking. Dat moeten wij
vaststellen.

Het bijzondere karakter van de
uitspraak van de Raad van State,
gebaseerd op formele gronden,
rechtvaardigt deze tussenperiode. Ik

heb de uitspraak een– en andermaal
gelezen en ik zou hier wel eens een
wetenschappelijk artikel over willen
schrijven, maar dit terzijde.

Terecht neemt het kabinet dus een
korte tijd om de opvallende uitspraak
van de Raad van State van een
adequate reactie te voorzien.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! De Raad van State voert
wel degelijk materiële gronden aan.
Dit is door alie bewindslieden ook
toegegeven. Men vond alleen het
formele punt uiteindelijk al zodanig
doorslaggevend, dat hierop de
vergunning al vernietigd werd en de
andere punten verder niet in het
oordeel betrokken behoefden te
worden. Maar zij waren er dus wel.

De heer Lansink (CDA): Dat is uw
interpretatie. Daarom zei ik ook dat
ik wel eens de gelegenheid zou
willen hebben om een wetenschap–
pelijk artikel te schrijven, want op dit
soort beschouwingen valt wel iets af
te dingen. Dat is echter mijn taak
niet. Ik wacht dus af wat het kabinet
hierover zegt. Daarom zei ik ook, dat
het mij goed lijkt dat er een
adequate reactie komt. Dat hier
enige tijd voor nodig is, moet
worden geaccepteerd.

De heer Tommel (D66): Voorzitter!
Mag ik een opmerking maken over
dat wetenschappelijke artikel? Dat
kan nooit wetenschappelijk zijn. Als
zo helder is dat er sprake is van
fysieke uitbreiding van de produktie
ten opzichte van de vergunning die
er was, dan kan het niet zo zijn als
de heer Lansink zegt, namelijk dat
het alleen maar een formeel punt
was. Dan is wat hij zegt overigens
ook in strijd met wat de bewinds–
lieden hierover hebben gezegd. Erg
wetenschappelijk kan het dan in
ieder geval niet zijn.

De heer Lansink (CDA): Ik ben ook
dualistisch bezig.

Voorzitter! De algemene ook door
de CDA-fractie onderschreven terug–
houdendheid, zeker waar het een
passief gedogen betreft, recht–
vaardigt evenzeer een behoorlijke
afweging als de consequenties van
een nieuwe procedure zonder
gedoogbeschikking. Dit laatste zou
natuurlijk betekenen dat de kerncen–
trale te Dodewaard, door vriend en
vijand geprezen om haar werking en
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Lansink

veiligheid, vijf jaar zou moeten
worden stilgelegd. De heer Feenstra
bood nog eens aan om die centrale
te laten functioneren, als wij bereid
zouden zijn om Borssele te doen
sluiten.

De heer Feenstra (PvdA)
Voorzitter! Ik wil op dit punt graag
een kleine correctie aanbrengen. Ik
heb de centrale niet geprezen
vanwege haar veiligheid of haar
bepaalde mate van onveiligheid. Ik
heb gezegd: er wordt daar veel
onderzoek verricht en wat dit betreft
is er een functieverschil tussen de
ene en de andere centrale. Dat is
wat anders.

De hser Lansink (CDA): Ik heb dit
niet willen uitlokken. Ik wil slechts
vaststellen dat de heer Feenstra ooit
in het debat, niet zo lang geleden,
het aanbod deed aan de CDA-fractie
om Dodewaard te laten functioneren
- ik mag aannemen omdat de heer
Feenstra van oordeel was, dat de
zaak veilig was - en Borssele te
sluiten.

De heer Feenstra (PvdA): Dat heb ik
inderdaad gedaan in het kader van
een deal. Een deal bestaat uit twee
delen. De heer Lansink noemt één
deel, maar het andere deel zou hij
moeten invullen.

De heer Lansink (CDA): Wij hebben
nu samen zo'n mooie motie onder–
tekend, dus laten wij geen discussie
beginnen over dit punt. Ik wilde
slechts zeggen dat beleid soms
moeilijk is.

Niet alleen de aanvrager van een
vergunning, voorzitter, maar ook de
vergunningverlener in dit geval de
centrale overheid, wordt in de
beslissing van de Raad van State
aangesproken. Weliswaar gaat het
hierbij primair om een vormfout,
maar dit neemt niet weg dat de
verantwoordelijkheid niet uitsluitend
bij de exploitant van Dodewaard kan
worden gelegd. Overigens leert ook
deze gang van zaken dat de
wetgeving zelf aan revisie toe is, ook
de Kernenergiewet. Het is immers
moeilijk te verdedigen, ook naar onze
samenleving, dat verbeteringen ten
behoeve van de veiligheid
onmogelijk worden gemaakt door
kansen of vertragingen in de besluit
vorming. De inspraak moet natuurlijk
overeind blijven, maar veelal zijn de

bezwaren, als men de teksten leest,
van politieke aard, die ook in een
kort tijdsbestek aan de orde komen.
Het is dus zaak dat het kabinet met
een heldere notitie komt op zeer
korte termijn, maar dat is in feite al
toegezegd. Voor een definitief
oordeel is het nu dus te vroeg. Een
pleidooi voor een gedoogvergunning
is even prematuur als een pleidooi
voor sluiting. Over premature zaken
gesproken, ik ben het eens met de
opvatting van de heer Feenstra dat
te vroege publiciteit weliswaar
begrijpelijk, maar niet erg verstandig
is. Ik heb dan ook met enige
verbazing het Eindhovens/Helmonds
dagblad gelezen, waarin de heer
Feenstra een interview geeft over
deze zaak, maar daarover kunnen wij
het op een ander moment hebben.

Voorzitter! Het argument van de
heer Tommel voor het vragen om
een interpellatie was het zomerreces.
Dat mag de vaste commissies noch
de Kamer weerhouden van een
overleg, zodra het kabinet een
standpunt heeft bepaald. Daar is de
zaak belangrijk genoeg voor.

D

De heer Blaauw (VVD): Voorzitter!
Toen het oordeel van de Raad van
State kwam, was ik ook binnen de
kortste keren interpellatievragen aan
het schrijven teneinde van de
regering te weten, hoe een en ander
nu verder moet, want wij zitten toch
ineens in een impasse. Echter, de
regering, in haar wijsheid, is naar
aanleiding van vragen uit de Kamer
zeer snel gekomen met een brief aan
ons. Daarin heeft zij aangegeven dat
zij toch wat meer tijd nodig heeft; de
zaak is zeer complex en een gedoog–
vergunning kun je toch ook niet
zomaar in elkaar timmeren, zeker
niet als je de redenen ziet waarom
de Raad van State de vergunning
heeft ingetrokken. Dat is in eerste
instantie op formele gronden, maar
er wordt ook gezegd dat er materiële
gronden zijn. Maar terecht is gezegd
dat de essentie was gelegen in
formele gronden.

Voorzitter! Daar kan mijn fractie
zich in vinden. Wij waren dan ook
wat verbaasd toen de heer Tommel
toch een interpellatie aanvroeg over
dit onderwerp. Uiteraard hebben wij
ons niet verzet daartegen, want dat
doe je niet als collega's een interpel–
latie aanvragen.

Voorzitter! Ik was echter geschokt
toen de heerTommel als zwaarste
argument aangaf: wij gaan met
vakantie. Echt, ik vind dat beneden
peil, want wanneer een zo belangrijk
onderwerp als de veiligheid van een
kerncentrale en de vergunningen
daarvoor aan de orde zijn, is de
Kamer nooit met reces, maar is
aanwezig om ogenblikkelijk met de
regering - in onze dualistische
positie - daarover te debatteren, om
mede tot besluitvorming te komen.

De heer Tommel (D66): Voorzitter!
Dat is een volstrekt onterecht
verwijt. Ik heb als argument
genoemd dat ik op zo kort mogelijke
termijn zekerheid wilde. De heer
Blaauw weet heel goed dat het de
facto niet mogelijk is om zo'n
overleg op korte termijn te organi–
seren midden in het reces. Als je
bovendien ervan overtuigd bent dat
er helderheid is over de voorwaarden
ten aanzien van het al dan niet
gedogen, hoef je niet te wachten tot
het reces is en wij u bijvoorbeeid uit
Canada moeten laten terugkomen.

De heer Blaauw (VVD): Voorzitter!
In feite onderstreept de heer
Tommel zijn uitermate zwakke
benadering, want de facto is het heel
eenvoudig om dit huis in volle zitting
bijeen te krijgen en de facto is het
ook heel eenvoudig om de vaste
Commissie voor economische zaken
bijeen te roepen, als het om zo'n
belangrijk onderwerp gaat. Maar
goed, wij verschillen in dezen van
mening.

De heerTommel (D66): Voorzitter!
Het gaat om drie commissies: de
vaste Commissie voor het milieu–
beheer gaat over het gedoogbeleid,
de vaste Commissie voor sociale
zaken en werkgelegenheid gaat over
de veiligheid van kerncentrales en
vervolgens is de vaste Commissie
voor economische zaken erbij
betrokken. Ik zie die drie commissies
wel eens bijeenkomen midden in het
reces!

De heer Blaauw (VVD): Voorzitter!
Ik weet niet hoe ik hierop moet
reageren.

De voorzitter : U bent niet
verplicht, te reageren.

De heer Blaauw (WD): Ik doe dat
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Blaauw

maar niet, want de heer Tommel
maakt het alleen maar steeds
slechter. Wij kunnen ieder moment
bijeenkomen en ook commissies
bijeenroepen. Dat kan dan misschien
moeilijk zijn, maar binnen 48 uur is
een ieder terug in dit huis en kunnen
wij over ieder onderwerp spreken.

Voorzitter! Vandaar dat ik in eerste
instantie niet aan deze interpellatie
had willen deelnemen. Maar goed,
haast hebben wij allemaal en ik wil
mede benadrukken dat ook de
VVD-fractie van de regering
verwacht dat op zo kort mogelijke
termijn een oplossing wordt
gevonden voor deze situatie, onder
andere om de reden die de heer
Feenstra heeft genoemd:
Dodewaard; uitermate belangrijk
voor onderzoek en ontwikkeling. Wij
nemen deel aan een internationaal
project om te komen tot veel veiliger
kerncentrales, zodat er wat dit
betreft een opening gevonden zou
kunnen worden in de toekomst.
Daardoor kan kernenergie ook een
wezenlijk onderdeel zijn voor de
energievoorziening in Nederland.
Vandaar ook van de VVD-fractie
steun voor de motie van de heer
Feenstra.

D

Minister Andriessen : Voorzitter! Ik
zal het betrekkelijk kort houden,
omdat veel van de elementen over
het gedogen gaan en dus mijn
collega Alders aangaan, of de
veiligheid en daardoor collega De
Vries betreffen. Ik beschouw mijzelf
als een soort "operator" van deze
centrale. Ik doe het niet zelf, maar
"manage" hem wel, terwijl collega
Alders voor de externe en collega De
Vries voor de interne veiligheid zorgt.
Nu begrijpt de Kamer de rolver–
deling. Zij begrijpt dan ook dat ik niet
zo verschrikkelijk veel te zeggen heb,
omdat vooral de veiligheid en het
gedogen besproken moeten worden.

Er zijn echter een paar punten die
ik dacht te moeten rechtzetten. In de
eerste plaats is er in mijn ogen
sprake van een misverstand bij de
heer Tommel. Hij had het erover dat
er bij de centrale sprake zou zijn van
een uitbreiding van de produktie en
dat dit mede een van de materiële
gronden is voor de Raad van State.
Dat is echter niet het geval. In mijn
inleiding doelde ik er al even op dat
er op dit moment 164 in plaats van

156 splijtstofstaven zijn. Dat zou
erop kunnen duiden dat er meer
geproduceerd wordt, maar dat is niet
zo. Dezelfde hoeveelheid wordt
namelijk geproduceerd met een
groter aantal staven. Ik ben geen
kernfysicus, dus ik zal het heel
eenvoudig uitdrukken: het gaat om
een gelijk volume dat nu niet door
156 maar door 164 schoudertjes
getorst wordt. Dat duidt op meer en
niet op minder veiligheid. Dat
misverstand moet wel even uit de
weg geruimd worden. Het is immers
een van de belangrijke elementen die
de Raad van State naar voren heeft
gebracht. Ik realiseer me dat ik nu
alweer bijna op het terrein zit van
collega De Vries, maar als "operator"
moest ik dit misverstand wel uit de
wereld helpen. De andere vragen ter
zake van de veiligheid laat ik graag
aan mijn collega's over.

Voorzitter! De heer Willems vroeg
zich af wat er toch voor vervelends
aan de hand was en of er nu finan–
ciële en economische belangen in
het geding waren. In zekere mate is
dat wel zo, maar die belangen staan
in deze zaak niet voorop. De heer
Willems weet net zo goed als ik dat
deze centrale niet zo verschrikkelijk
veel energie levert en dat zij eigenlijk
een heel andere bedoeling heeft. Dit
was ook al in enige mate aangeduid
door de heer Blaauw. Een van die
bedoelingen is dat er vrij veel
onderzoek wordt verricht. Het is een
van de weinige dingen die onze
competentie in het geheel van de
kernenergie mede in stand houden.
Die competentie moet toch ook op
een of andere manier praktisch
waargemaakt kunnen worden. Dit
zeg ik met een streep eronder.
Morgen vindt namelijk de topconfe–
rentie plaats waarbij waarschijnlijk
de veiligheid van de kernenergiecen–
trales in het oude Rusland nog eens
ter sprake zal komen. Daarin moeten
wij naar mijn mening ook een zekere
rol spelen. Hoe zouden wij ooit naar
voren kunnen brengen dat wij ook
aan die veiligheid willen meedoen als
je zelf niet eens een kleine, wat
geavanceerde proefcentrale hebt?

Het derde element waarom
Dodewaard zo interessant is, is dat
het een van de weinige, zij het
kleine, centrales in de wereld is die
elementen heeft van intrinsieke
veiligheid. Ik zal daarop niet verder
ingaan, want dat weten de betrokken
afgevaardigden wel uit gesprekken in

commissies. Dat het zo'n interes–
sante centrale is, is in wezen veel
belangrijker dan de financieel–
economische belangen die in het
geding zijn.

Het gaat niet alleen om procedure–
fouten, maar laten wij ons daartoe
even bepalen. Het zou dan vreemd
zijn om te zeggen: vergunning–
houder, zoek het verder maar uit, wij
doen er niet meer aan mee.

De heer Willems (Groen ünks): De
minister is misschien die mening
toegedaan, ik heb daar een andere
opvatting over. Dit zou geen belem–
mering behoeven te zijn om de
komende maanden een normale
vergunningprocedure af te werken,
alvorens het object op te starten
binnen het kader van een wettelijk
legitieme vergunning.

Minister Andriessen: De heer
Willems zegt het wat ingewikkeld,
maar wat hij bedoelt is: sluit die
centrale maar een paar jaar en start
hem dan maar weer eens op. Dit
element zullen wij bij ons onderzoek
betrekken. Wij willen nagaan of dat
nu wel zo'n verstandige handelwijze
is. De heer Willems kan wel overzien
wat dat betekent. Je verliest je
competentie. De mensen die er
werken, gaan er weg. Mensen die
onderzoek doen, gaan ook weg. Het
gaat dan heel snel.

Ik heb een ding verzuimd. Ik had
een oordeel moeten geven over de
eerste motie van de heren Tommel
en Willems. De conclusie gaat nog
wel, maar het kabinet kan slecht
leven met de motivering.

De heer Feenstra heeft een aantal
dingen gezegd en vastgelegd in een
motie die mij zeer aanspreken.
Hoewel het misschien toeval is, heeft
hij bijna dezelfde woorden gebruikt
die ik gebruikt heb. Het moet
zorgvuldig en deugdelijk gebeuren.
Dat is belangrijker dan snelheid,
maar het moet ook snel gebeuren.
Vandaar dat die motie mij zeer
aanspreekt.

Hoewel er nog meer gezegd is,
zou ik mijzelf herhalen als ik daarop
inga. Dat geldt ook voor de opmer–
kingen van de heer Lansink. Hij zegt
wel dat de centrale grote betekenis
heeft.

Ik kom nu toe aan de vragen van
de heer Blaauw. Ik meng mij niet in
het debat over de vakantie. Het
kabinet gaat rustig door, ook met
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Andriessen

deze zaak. Als wij klaar zijn, wat op
redelijk korte termijn het geval zal
zijn, zullen wij de Kamer zoals
beloofd is, een brief sturen. Als de
Kamer over de inhoud wil discus–
siëren, hopen wij drieën daar klaar
voor te zijn.

De heer Tommel (D66): Voorzitter!
Mag ik nog een korte opmerking
maken? De minister heeft gezegd dat
er geen sprake is van materiële
uitbreiding. Dat is een essentieel
punt. Ik citeer de uitspraak van de
Afdeling geschillen van bestuur van
de Raad van State. Daar staat
letterlijk: Voorts is vergunning
verleend voor een
uitbreiding/wijziging van de activi–
teiten in de centrale.

Ik wil hierover geen nieuwe
discussie starten. Ik laat het hierbij.

Minister Andriessen : Het is mij
volstrekt duidelijk wat de heer
Tommel hiermee wil zeggen. Ik
kende trouwens de formulering van
de Raad van State.
Uitbreiding/wijziging kan op zichzelf
slaan op de uitleg die ik heb
gegeven, namelijk een uitbreiding
van het aantal staafjes. Je kunt dat
ook een wijziging noemen. Dat zegt
niet dat daarom ook de produktie
hoger ligt. Je kunt deze woorden dus
gemakkelijk zo uitleggen als ik
gedaan heb. Ik heb slechts het
misverstand uit de weg willen ruimen
dat wij heel veel meer zijn gaan
produceren. Dat is niet het geval.

D

Minister Alders: Voorzitter! De heer
Tommel stelde vast dat twee van zijn
vragen onbeantwoord waren
gebleven. In zijn inleiding vroeg hij of
bij techniek als de onderhavige extra
voorzichtigheid geboden is bij de
afweging. Het antwoord op die vraag
kan slechts ja luiden.

De heer Tommel stelt vervolgens
dat een en ander niet kan worden
getoetst aan het nsicobeleid Die
vraag moet ik bij hem terugleggen.
Deze drie bewindslieden hebben
over dit punt vrij uitvoerig met de
Kamer gesproken. Laten wij er even
van uitgaan dat voor beide centrales
de gewone vergunning geldt. Wij
hebben inmiddels PSA1 en PSA2
achter de rug. De derde fase loopt
nog. Tegen die achtergrond kan ten
opzichte van de centrale Borssele,

waarvoor de vergunning correct is,
exact dezelfde opmerking worden
gemaakt. Wij moeten in ogenschouw
nemen dat daarin geen verschil is, of
de vergunning nu wel of niet is
vernietigd.

De heer Tommel merkt vervolgens
op dat er sprake is van formele en
materiële gronden. Dan legt hij de
gedoogbrief op een bepaalde manier
uit en gaat hij niet in op het
antwoord dat ik gegeven heb. Ik heb
ook slechts geciteerd uit de gedoog–
brief dat er sprake zou moeten zijn
van vernietiging op formele gronden.
Ik heb vervolgens gezegd dat er nu
een exercitie moet plaatsvinden. Het
is niet zo dat in deze uitspraak de
oude vergunning vernietigd is. Men
kan wel het volgende uit deze
uitspraak opmaken: als vandaag
diezelfde vergunningaanvrage
zouden worden ingediend onder
dezelfde omstandigheden, dan zou
die vergunning niet verleend worden.
Dat is echter een geheel andere
situatie, ook tegen de achtergrond
van de wet. Er is immers nog een
hinderwetvergunning die in 1968
door de gemeente is verstrekt.
Daarin zijn alle elementen samen–
gevat. Alle aanpassingen zijn later op
grond van andere wetgeving
gebeurd, maar dat kan men in de
uitspraak lezen. Die oude vergunning
treedt dus weer in werking want het
was een vergunning "ter vervanging
van". Daarmee treedt die ook weer in
werking.

Dat betekent het volgende: wil er
nu sprake zijn van sluiting, dan is dat
dus een actief besluit van de
overheid. De heer Lansink merkte
terecht op dat dit slechts toege–
wezen kan worden aan de
vergunningaanvrager; ook de
vergunningverlener wordt aange–
sproken door de uitspraak van de
Raad van State. Dat is correct. Er
zou een actieve situatie moeten
optreden om datgene te doen wat de
heer Willems vraagt. Daarom heb ik
gezegd dat je nu feitelijk het
volgende moeten beoordelen. Ten
eerste, wat valt onder de vergunning
zoals die er was? Ten tweede, wat is
er toegevoegd wat uit pure veilig–
heidsoverwegingen te formuleren is?
Daarbij gaat het dus om een verbe–
tering van de veiligheidssituatie. In
de gedoogbrief worden zaken
gevraagd die puur en alleen met de
veiligheid te maken hebben. Ten
derde, welke zaken zijn er door die

vergunning aan toegevoegd, die op
zichzelf niets met de veiligheid te
maken hebben maar wel iets met de
uitbreiding?

Bij de vraag of er een gedoogbrief
aan de orde kan zijn, moet je over
die drie aspecten een oordeel vellen.
Op die drie fonden kan een
verschillend antwoord gegeven
worden. Die drie antwoorden kunnen
ook allemaal in de gedoogbe–
schikking staan. Ik spreek iedere keer
bewust over een "gedoogbe–
schikking" omdat ik drie woord–
voerders hier heb horen praten over
een "gedoogvergunning". Een
gedoogvergunning bestaat niet. Er is
alleen maar een gedoogbeschikking.

De heer Willems (Groen Links):
Zelfs de beschikking is er niet!

Minister Alders : Een gedoogver–
gunning bestaat niet. Wij geven een
gedoogbeschikking af om aan te
geven dat wij in een overgangspe–
riode bezig zijn om tot een
vergunning te komen. Ik zou niet
weten wat ik mij bij een gedoogver–
gunning moet voorstellen.

De heer Willems (Groen Links): Ik
begreep van de minister van Econo–
mische Zaken dat die overgangspe–
riode enige jaren kan duren.

Minister Alders : Ik heb net even de
verschillen genoemd die nu met een
soort fileermesje ten opzichte van de
situatie moeten worden aangegeven.
Er is op dit moment een vergunning.
Daarop kan de centrale draaien. Er
kunnen best elementen zijn die
inmiddels zijn toegevoegd, maar die
zich in de kern van de centrale
bevinden. Dan komt uit veiligheids–
overwegingen de volgende vraag aan
de orde: worden die activiteiten in de
gedoogbeschikking omschreven als
zijnde nog van toepassing tot en met
het eerste moment van de splijtstof–
wisseling, zodat die toegevoegde
elementen, die dus niet onder de
vergunning vallen en niet in de
gedoogbeschikking worden
opgenomen, dan verwijderd kunnen
worden? Zelfs dat zullen wij in de
gedoogbeschikking moeten
beschrijven. Het kan dus ook uit
veiligheidsoverwegingen raadzaam
zijn om zaken, waarvan je uiteindelijk
tot de conclusie komt dat die op
grond van de uitspraak van de Raad
van State stopgezet moeten worden
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Alders

totdat er een nieuwe vergunning is,
toch voor een periode te dogen
teneinde een situatie te bereiken
waarin onder veilige omstandig–
heden een einde aan die activiteiten
kan worden gemaakt.

Dat alles slaat de heer Willems in
zijn overwegingen over. Dat is de
reden waarom wij nu inderdaad stap
voor stap het proces doorlopen en
waarom het inderdaad anders is
gegaan. Bij een eenvoudige activiteit
heb je een heel overzichtelijke
situatie. Dat is hier niet aan de orde.
Als je die stappen met elkaar moet
zetten - en daartoe verplicht de
gedoogbrief en de eerste vraag van
de heer Tommel - dan moet je extra
zorgvuldig en voorzichtig zijn.

De heer Willems (Groen ünks): Ik
heb er begrip voor dat als je vandaag
zou besluiten de centrale te sluiten,
je dan gedoogt, dat die centrale
gesloten moet worden. Het duurt
enige tijd, voordat de centrale niet
meer functioneert. Als de minister
dat passief gedogen noemt, dan heb
ik daartegen geen bezwaar. Op
bladzijde 5 van de beschikking van
de Raad van State staat zeer nadruk–
kelijk, dat noch de vergunning van
1968, noch de hinderwetvergunning
gebruikt kan worden om het huidige
functioneren van de centrale te
legitimeren. Daarom is er nu geen
beschikking of vergunning, waarop
teruggevallen kan worden.

Minister Alders : Als de heer
Willems zo goed de uitspraak van de
Raad van State heeft gelezen, dan
weet hij, dat de centrale kan draaien
op basis van de oude vergunning.
Twijfel rijst ter zake van de
mox-staafjes. Stel, dat wij tot de
conclusie komen, dat dit niet kan.
Wanneer zou de heer Willems die
willen verwijderen uit het reactorvat?
Zou hij dat willen doen op het
moment, dat de splijtstofwisseling
aan de orde is? Of wil hij daarvoor
de centrale stilleggen? Het gaat om
een activiteit, die volgens de oude
vergunning kan plaatsvinden. Dat
soort vragen is bij een kerncentrale
aan de orde. Nu die vergaande
uitspraak van de Raad van State er
is, zal zorgvuldig door de vergun–
ningverlener geopereerd moeten
worden. Die zorgvuldigheid strekt
verder dan voor degene die de
vergunning heeft verkregen. Die gaat
ook uit naar degenen die bezwaar

hebben gemaakt. Die zorgvuldigheid
heeft de overheid in acht te nemen.
Juist vanwege de ingewikkeldheid
hebben wij die brief gestuurd en
hebben wij de elementen geschetst,
waaraan wij moeten voldoen om tot
de conclusie te komen.

D

Minister De Vries: Voorzitter! Ik wil
nog aansluiten bij de opmerking van
de heer Lansink over het weten–
schappelijk artikel, dat hij misschien
gaat schrijven. In eerste termijn heb
ik wellicht wat misverstand gewekt
door aan te sluiten bij de betogen
van beide collega's. Toen ik het had
over materiële aspecten, sprak ik
vooral over materiële veiligheidsge–
volgen, waarbij de afweging in het
geding is...

De voorzitter : Ik onderbreek de
minister even. Ik verzoek de aanwe–
zigen in de wandelgangen rust te
betrachten en anders die ruimte te
verlaten en naar de koffiekamer of
elders in het gebouw te gaan. Het is
een kleine moeite om stilte te
betrachten. Wij zitten toch niet in
een schoolklas.

Ik schors de vergadering enkele
ogenblikken, totdat het absoluut stil
is.

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

Minister De Vries: Voorzitter! Ik
sprak over de matenele veiligheids–
aspecten, die in het geding waren,
als de keuze zou zijn sluiten,
stilleggen of openhouden van de
centrale. Dat is door de heer Tommel
geduid alsof ik gesproken zou
hebben over de materiële aspecten
van het vernietigingsbesluit. Ik wil
hierover enkele opmerkingen maken
in het verlengde van wat de heer
Lansink heeft gezegd. Als ik de
uitspraak van de Raad van State
goed lees, dan zegt deze feitelijk:
vergunningen die destijds zijn
afgegeven, zijn afgegeven op basis
van de kennis van dat moment. Bij
het omzetten van de lappendeken
van vergunningen in 1987-1988,
overigens op initiatief van de
overheid, deed zich de gelegenheid
voor om al die vergunningen nog
eens door te lichten op basis van de
kennis van dat moment. De Raad van
State zegt nu dat wij ten onrechte

geen gebruik hebben gemaakt van
die gelegenheid Dat was de reden
om de vergunning te vernietigen.
Voorzitter, ik interpreteer dit toch
voornamelijk als een vormfout. Het is
een verzuim, een fout van de
overheid die goedgemaakt moet
worden. Ik denk dat daarover geen
misverstand bestaat. En vervolgens
gaat de discussie over de vraag,
welke consequenties daaraan voor
de centrale verbonden moeten
worden. Kan die in bedrijf blijven of
niet?

De heer Tommel (D66): Even voor
alle duidelijkheid, dit was niet hèt
argument van de Raad van State, het
was èèn van de argumenten. De raad
heeft ook aangegeven dat het
intussen aannemelijk is dat de
risico's, de gevaren groter zouden
kunnen zijn dan in 1968 kon worden
vermoed. Dat is naar mijn gevoelen
niet zo'n formeel argument.

Minister De Vries : Ik meen dat de
Raad van State aangeeft dat op
basis van de nieuwe kennis niet uit te
sluiten is dat de risico's ten aanzien
van bepaalde aspecten van het
functioneren van die centrale in
1988 anders beoordeeld hadden
kunnen worden dan bijvoorbeeld in
1970 of in 1975. Om die reden had
de overheid de vergunningen in
1988 op basis van de kennis van
toen moeten doorlichten, aldus de
Raad van State. Hij geeft niet aan
dat dit tot andere conclusies geleid
zou hebben, maar het zou van een
grotere zorgvuldigheid getuigd
hebben als de overheid het wel
gedaan had. Tegen die achtergrond
zie ik het voornamelijk als een
vormfout, waarop de Raad van State
ons betrapt heeft, een fout die
goedgemaakt moet worden. Maar de
vervolgvraag is of er indicaties zijn
dat het met de veiligheid van de
centrale zo zorgelijk gesteld is dat er
ook in materieel opzicht conse–
quenties aan verbonden zouden
moeten worden. Welnu, dat is
precies de afweging waarvoor het
kabinet in de komende tijd staat. Wij
zullen dit dus heel zorgvuldig moeten
nagaan.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, straks
over de ingediende moties te
stemmen.
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Daartoe wordt besloten.

De vergaderlng wordt van 01.32 uur
tot 01.45 uur geschorst.

D

De voorzitter : Op verzoek van de
heer De Korte stel ik voor, zijn motie
(22300, nr. 26) die toegevoegd was
aan de agenda bij het debat over de
stelselwijziging ziektekostenverze–
kering, van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

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

van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk III (ministerie van
Algemene Zaken) voor het jaar
1992 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (22617);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk VI (ministerie van
Justitie) voor het jaar 1992
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (22618);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk IXA (Nationale
Schuld) voor het jaar 1992
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (22621);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk X (ministerie van
Defensie) voor het jaar 1992
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (22623);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XIII (ministerie van
Economische Zaken) voor het
jaar 1992 (wijziging samenhan–
gende met de Voorjaarsnota;
eerste wijziging) (22626);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XIV (ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij) voor het jaar 1992

(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (22627) ;

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk XV (ministerie van
Sociale Zaken en Werkgele–
genheid) voor het jaar 1992
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (22628) ;

het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Rijkswegenfonds voor het
jaar 1992 (wijziging samenhan–
gende met de Voorjaarsnota;
eerste wijziging) (22629) ;

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Landbouw-Egalisatiefonds,
Afdeling A, voor het jaar 1992
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (22630),

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Gemeentefonds voor het
jaar 1992 (wijziging samenhan–
gende met de Voorjaarsnota;
eerste wijziging) (22631) ;

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Provinciefonds voor het jaar
1992 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (22632) ,

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Fonds Investeringsrekening
voor het jaar 1992 (wijziging
samenhangende met de
Voorjaarsnota; eerste wijziging)
(22633);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Mobiliteitsfonds voor het
jaar 1992 (wijziging samenhan–
gende met de Voorjaarsnota;
eerste wijziging) (22634);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk IV (Kabinet voor
Nederlands-Antilliaanse en
Arubaanse Zaken) voor het jaar
1992 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota; eerste

wijziging) (22635) ;
- het wetsvoorstel Wijziging

van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk V (ministerie van
Buitenlandse Zaken) voor het
jaar 1992 (wijziging samenhan–
gende met de Voorjaarsnota;
eerste wijziging) (22636);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk II (Hoge Colleges van
Staat en Kabinet der Koningin)
voor het jaar 1992 (wijziging
samenhangende met de
Voorjaarsnota; eerste wijziging)
(22639);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk VII (Ministerie van
Binnenlandse Zaken) voor het
jaar 1992 (wijziging samenhan–
gende met de Voorjaarsnota;
eerste wijziging (22640)

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en, na goedkeuring
van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de stemming in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten
van hoofdstuk VIII (Ministerie
van Onderwijs en Weten–
schappen)voor het jaar1992
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (22619).

(Zie vergadering van heden.)

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

Aan de orde is de stemming in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten
van hoofdstuk IXB (Ministerie
van Financiën) voor het jaar
1992 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (22622).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter Ik constateer, dat het
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voorzitter

wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

Aan de orde is de stemming in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten
van hoofdstuk XVI (Ministerie
van Weizijn, Volksgezondheid en
Cultuur) voor het jaar 1992
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota; eerste
wijziging) (22641)

(Zie vergadering van heden.)

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

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten
van hoofdstuk XI (Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer) voor
het jaar 1992 (wijziging samen–
hangende met de Voorjaarsnota;
eerste wijziging) (22637) .

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter: De heer Van der
Vaart heeft mij verzocht, mee te
delen dat hij zijn amendementen op
stuk nr. 3, I t/m III, intrekt in verband
met de nota van wijziging die kort
voor de behandeling is ingediend.

Ik constateer, dat het wetsvoorstel
met algemene stemmen is aange–
nomen.

Aan de orde is de eindstemming
over het wetsvoorstel Wijziging
van het Wetboek van Straf recht
en het Wetboek van Strafvor–
dering en enkele andere wetten
ter verruiming van de mogelijk–
heden tot toepassing van de
maatregel van ontneming van
wederrechtelijk verkregen
voordeel en andere vermogens–
sancties (21504)

(Zie vergadering van 18 juni 1992.)

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens de aanwezige leden van
de fractie van D66 de aanwezige

leden van alle fracties voor het
wetsvoorstel hebben gestemd, zodat
het is aangenomen.

Aan de orde is de eindstemming
over het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet overdracht tenuit–
voerlegging strafvonnissen en
het Wetboek van Strafvordering
met het oog op de internationale
samenwerking gericht op de
ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeei (22083).

(Zie vergadering van 18 juni 1992.)

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

Aan de orde zijn de stemmingen
over negen moties, ingediend in de
UCV's over de nota Cultuurbeleid
1993-1996 (22602) , te weten:
- de motie-Beinema/Niessen over
het Noord Nederlands Orkest en het
Noord Nederlands Toneel (22602,
nr. 3);
- de motie-Niessen/Beinema over
het afzien van de korting op de eigen
inkomsten van gesubsidieerde
podiuminstellingen (22602, nr. 4);
- de motie-Niessen c.s. over
tweejarige subsidies voor presen–
tatie-instellingen beeldende kunst
(22602, nr. 5);
- de motie-Dijkstal c.s. over
voorstellen tot vergroting van
publieksdeelname en eigen
inkomsten van orkesten en gezel–
schappen (22602, nr. 6);
- de motie-Dijkstal over het
doorsluizen van de opbrengst van de
bezuinigingen op de omroeporkesten
(22602, nr. 7);
- de motie-Van Heemskerck Pillis–
Duvekot c.s. over de danserssala–
rissen (22602, nr. 8);
- de motie-Lankhorst over structurele
subsidiëring van de theatergroepen
Schrijverstoneel en De Bekoring
(22602, nr. 9);
- de motie-Valk c.s. over aardgas–
baten en monumentenzorg (22602,
nr. 10);
- de motie-Versnel-Schmitz over het
Nationaal restauratiefonds (22602,
nr. 11).

(Zie UCV's 43 en 48 van 15 en 22
juni 1992.)

De voorzitter: Het is mij gebleken,
dat deze moties voldoende worden
ondersteund.

Mevrouw Versnel-Schmitz heeft
mij verzocht de motie op stuk nr. 11
aan te houden. De motie is derhalve
van de agenda afgevoerd. De heer
Dijkstal heeft mij verzocht de motie
op stuk nr. 7 aan te houden, en eerst
te stemmen over de motie op stuk
nr. 6, voordat over de motie op stuk
nr. 4 wordt gestemd.

Mij blijkt dat hiermee kan worden
ingestemd.

Het lid Valk wenst zijn motie op stuk
nr. 10 te wijzigen.

De motie luidt thans:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat bepaalde groot–
schalige projecten op het terrein van
de monumentenzorg voldoen aan de
criteria genoemd in de brief van
Binnenlandse Zaken aan gemeenten
en provincies over de zogenaamde
"investeringsimpuls aardgasbaten";

van mening, dat deze monumentale
projecten niet alleen van culturele
betekenis zijn maar dat er in econo–
misch opzicht sprake zal zijn van een
grote spin-off;

nodigt de regering uit de renovatie
en/of restauratie van monumenten,
die een integraal onderdeel uitmaken
van grootschalige stedelijke vernieu–
wingsprojecten en voldoen aan de
genoemde criteria, in aanmerking te
laten komen voor een eenmalige
bijdrage uit de extra aardgasbaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze gewijzigde
motie is voorgesteld door de leden
Valk, Versnel-Schmitz, Lankhorst,
Van der Vlies, E. van Middelkoop en
Van Heemskerck Pillis-Duvekot.

Zij krijgt nr. 12 (22602).
Deze motie is tijdig rondgezonden.

Ik neem aan dat er geen bezwaren
tegen bestaan hierover ook nu te
stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen
van een stemverklaring vooraf.
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D
Mevrouw Van Heemskerck Pillis–
Duvekot (WD): Voorzitter! De
WD-fractie zal tegen de motie op
stuk nr. 3 stemmen, niet omdat wij
tegen de strekking van de motie zijn,
integendeel, maar omdat deze motie
van de heren Bemema en Niessen
volstrekt overbodig is. De minister
heeft mondeling zowel als schriftelijk
toegezegd alles te doen wat in de
motie staat. In feite is het een motie
van, zoals wij zeggen, slecht
vertrouwen in een eigen bewinds–
persoon. Daar wil de WD niet aan
meedoen. Wij geloven dat, als er
publiekelijk dingen worden
toegezegd, de minister gelijk heeft.

In stemming komt de motie–
Beinema/Niessen (22602, nr. 3).

D
De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de Centrumdemocraten,
D66, de RPF, het GPV, de PvdA en
Groen Links voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is aange–
nomen.

In stemming komt de motie-Dijkstal
c.s. (22602, nr. 6).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de WD, D66 en Groen Links voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Niessen/
Beinema (22602, nr. 4).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, Groen Links, D66, het GPV,
de VVD, het CDA en de Centrumde–
mocraten voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is aange–
nomen.

In stemming komt de motie-Niessen
c.s. (22602, nr. 5).

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van
Heemskerck Pillis-Duvekot c.s.
(22603, nr. 8).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, het CDA, D66, de PvdA en
Groen Links voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is aange–
nomen.

In stemming komt de motie–
Lankhorst (22602, nr. 9).

De voorzitter : Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
Groen Links, D66 en de VVD voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Valk c.s. (22602, nr. 12).

De voorzitter: Ik constateer dat
deze gewijzigde motie met algemene
stemmen is aangenomen.

Ik stel voor, de stukken 22602, nrs. 1
en 2 voor kennisgeving aan te
nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van het Wetboek van
Strafrecht en van het Wetboek
van Strafvordering in verband
met de voortschrijdende
toepassing van informatie–
techniek (Wet computercrimina–
liteit) (21551) , en over
- de motie-Koffeman/Jurgens over
de bestrijding van de computercrimi–
naliteit (21551, nr. 29).

(Zie vergadering van 24 juni 1992.)

De voorzitter: De amendementen–
Koffeman/Jurgens op de stukken
nrs. 19 en 20 zijn in de vergadering
van 24 juni door de regering overge–
nomen.

Het begin van artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Jurgens/Wolffens–
perger (stuk nr. 26) tot invoeging van
een nieuw onderdeel A.

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

In stemming komt het
amendement-Koffeman/Jurgens
(stuk nr. 15, I).

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

Ik stel vast, dat door de
aanneming van dit amendement het
andere op stuk nr. 15 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.

Onderdeel B, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van de amende–
menten-Koffeman/Jurgens (stuk nr.
15, I en II), wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Jurgens/Koffeman
(stuk nr. 21).

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

Onderdeel C, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Jurgens/Koffeman
(stuk nr. 21), wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Jurgens c.s. (stuk nr.
23).

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

Onderdeel D, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Jurgens c.s. (stuk nr.
23), wordt zonder stemming aange–
nomen.

In stemming komt het
amendement-Koffeman/Jurgens
(stuk nr. 16).

De voorzitter : Ik constateer, dat
behoudens de aanwezige leden van
de fractie van de VVD de aanwezige
leden van alle fracties voor dit
amendement hebben gestemd, zodat
het is aangenomen.

Onderdeel E, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
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voorzitter

amendement-Koffeman/Jurgens
(stuk nr. 16), wordt zonder stemming
aangenomen.

De onderdelen F t/m la worden
zonder stemming aangenomen.

Onderdeel J, punt 1 wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Koffeman/Jurgens
(stuknr. 17, I).

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

Ik stel vast, dat door de
aanneming van dit amendement het
andere op stuk nr. 17 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.

Punt 2, aanhef, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Koffeman/Jurgens
(stuk nr. 17, I), wordt zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het
amendement-Koffeman/Jurgens
(stuk nr. 18).

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

Artikel 350a, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Koffeman/Jurgens
(stuk nr. 18), wordt zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter Ik merk op dat door
de aanneming van het
amendement-Koffeman/Jurgens
(stuk nr. 17, II) een nieuw artikel
350b is ingevoegd.

Het gewijzigde punt 2 wordt zonder
stemming aangenomen.

Punt 3 wordt zonder stemming
aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel J wordt
zonder stemming aangenomen.

De onderdelen K en L worden zonder
stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.

Het begin van artikel II en de onder–
delen A t/m B worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Jurgens c.s. (stuk nr.
22).

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

Onderdee! C, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Jurgens c.s. (stuk nr.
22), wordt zonder stemming aange–
nomen.
De onderdelen D en E worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Koffeman (stuk nr. 31,
I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de Centrumdemocraten, de
SGP, het GPV, de RPF en de PvdA
voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is aange–
nomen.

Ik stel vast, dat door de
aanneming van dit amendement de
andere op stuk nr. 31 voorkomende
amendementen als aangenomen
kunnen worden beschouwd.

Onderdeel F, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van de amende–
menten-Koffeman (stuk nr. 31, I t/m
III), wordt zonder stemming aange–
nomen.

Het gewijzigde artikel II wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen III en IV en de beweeg–
reden worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

In stemming komt de motie–
Koffeman/Jurgens (21551, nr. 29).

De voorzitter : Ik constateer, dat

behoudens de aanwezige leden van
de fractie van de WD de aanwezige
leden van alle fracties voor deze
motie hebben gestemd, zodat zij is
aangenomen.

Aan de orde is de eindstemming
over het wetsvoorstel Regels
betreffende een algemene
nabestaandenverzekering
(Algemene nabestaandenwet)
(22013).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van een stemver–
klaring vooraf.

D

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
De Algemene weduwen– en
wezenwet is aan herziening toe. Ik
onderschrijf het uitgangspunt van
het kabinet. Tijdens de behandeling
van het wetsvoorstel heb ik gesteld
dat de Algemene nabestaandenwet,
zoals zij door de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
is verdedigd, voordelen kent ten
opzichte van de nu vigerende
wetgeving. Mijn elndafweging heb ik
echter laten afhangen van de beant–
woording van de regering en het lot
van de amendementen. Ik ben
bepaald niet gelukkig met de uitslag
van de stemming over die amende–
menten. Zo wordt de gelijke behan–
deling van gehuwden en ongehuwd
samenwonenden geïntroduceerd. Ik
heb hiertegen principiële en
praktische bezwaren aangevoerd.
Daarnaast wordt voorgesteld, de
halfwezenuitkering te handhaven
indien de ouder trouwt. Verder wordt
overgegaan tot een substantiële
verhoging van de leeftijd waarop
men recht heeft op een uitkering.

Alles overziende kom ik tot de
conclusie, dat het wetsvoorstel op
een aantal punten allerminst beant–
woordt aan onze idealen op dit punt.
Ik ben van oordeel dat deze nieuwe
wet in verschillende opzichten een
verslechtering betekent ten opzichte
van de huidige AWW. Daarom heb ik
niet de vrijmoedigheid, mijn steun
aan dit voorstel te geven.

In stemming komt het wetsvoorstel.
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D

De voorzitter : Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, het GPV en de
PvdA voor dit wetsvoorstel hebben
gestemd, en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is aange–
nomen.

Aan de orde is de eindstemming
over het wetsvoorstellntrekking
van de Algemene Weduwen– en
Wezenwet, invoering van de
Algemene nabestaandenwet,
alsmede de in het kader van die
intrekking en invoering te
treffen overgangsregelingen en
de daarmee verband houdende
wijzigingen van een aantal
wetten en regelingen (Invoe–
ringswet Anw) (22226) .

(Zie vergadering van heden.)

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

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend in de UCV over
de nota Klimaatverandering
(22232) , te weten:
- de motie-Willems over het invoeren
van een energieheffing (22232, nr.
4).
- ieUCV39van 18mei 1992.)

De voorzitter: Het is mij gebleken,
dat deze motie voldoende wordt
ondersteund.

Ik constateer, dat de aanwezige
leden van de fracties van Groen
Links, D66, de SGP, het GPV en de
RPF voor deze motie hebben
gestemd, en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

Ik stel voor, de stukken onder nr.
22232 voor kennisgeving aan te
nemen.

Daartoe wordt besloten

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend in de UCV over
de verkeersveiligheid, te weten:
- de motie-Jorritsma-Lebbink c.s.

over motorvoertuigverlichting
overdag (21043, nr. 14).

(Zie UCV 44 van 15 juni 1992 en
vergadering van heden.)

De voorzitter : Het is mij gebleken,
dat deze motie voldoende wordt
ondersteund.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen
van stemverklaringen vooraf.

D

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Ik zal deze motie niet steunen.
Vooral de tweede helft van het
dictum wil ik niet voor mijn rekening
nemen. De RPF voelt veel voor het
streven van de minister van Verkeer
en Waterstaat om bij wijze van proef
het voeren van motorrijtuigver–
lichting overal en op ieder moment
te verplichten. Ik ben niet onder de
indruk van het argument dat een
dergelijke verplichting op dit
moment ongewenst is, omdat een
geloofwaardige handhaving meer
inzet van politie en justitie vereist. Ik
ga er nog altijd van uit, dat het in
onze samenleving regel is om parle–
mentair goedgekeurde maatregelen
ook na te leven. Afgezien daarvan
schaffen wij de verplichting tot het
dragen van autogordels ook niet af.
Sterker nog, wij hebben het dragen
van gordels achterin ook verplicht
gesteld.

Als het handhavingsaspect conse–
quent als argument wordt gehan–
teerd, kan veel meer wetgeving in
ons land achterwege blijven. Ik ben
nog gesterkt in mijn overtuiging om
de minister van Verkeer en Water–
staat te steunen, omdat de
ervaringen in Denemarken leren dat
het voeren van verlichting overdag
binnen twee maanden zonder extra
handhaving een feit is.

D

Mevrouw Roosen-van Pelt (CDA):
Voorzitter! De CDA-fractie zal tegen
de motie van mevrouw
Jorritsma-Lebbink en anderen
stemmen. Ik wil hier echter wel een
verklaring op geven. In het
mondeling overleg van 12 mei jl. en
in de UCV verkeersveiligheid van 15
juni jl. heb ik in grote lijnen hetzelfde
verwoord als in de motie is
neergelegd. Wij vinden echter de
motie nu prematuur, dit vanwege de

brief van de minister van Verkeer en
Waterstaat, ons enkele dagen
geleden toegestuurd. De bespre–
kingen in Beneluxverband blijken
naar een later tijdstip te zijn
verschoven. Na de heropening van
de beraadslaging hedenmiddag is
het mijn fractie duidelijk geworden
dat meer inspanning ten aanzien van
de handhaving er niet komt. Dit
betekent voor mijn fractie dat van
een wettelijke regeling absoluut geen
sprake meer kan zijn, zowel voor de
proef in Beneluxverband als in
Nederland. De CDA-fractie gaat
ervan uit dat de minister van Verkeer
en Waterstaat handelt zoals in de
laatste alinea van haar brief wordt
aangegeven, en dat dit conform het
uitgangspunt is dat ik namens de
CDA-fractie in beide overleggen heb
verwoord: MVO, vrijwillig, en alleen
buiten de bebouwde kom.

In stemming komt de motie–
Jorritsma-Lebbink c.s. (21043, nr.
14).

D

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, D66, de SGP, het GPV en
Groen Links voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

Ik stel voor, de stukken nrs. 22100,
nrs. 6 en 7, 20366, nr. 25, 20922,
nr. 11, en 22300-XII, nrs. 33 en 50
voor kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen
over zes moties, ingediend tijdens
het debat over de Voorjaarsnota,
te weten:
- de motie-De Korte over de
ingangsdatum van de
WABM-verhoging (22616, nr. 4);
- de motie-De Korte over de
meevaller van ƒ 430 mln. (22616, nr.
5);
- de motie-Melkert/G.H. Terpstra
over de investeringsplanning van de
overheid (22616, nr. 6);
- de motie-Melkert/G.H. Terpstra
over de definitie van de samen–
stelling van de collectieve-lastendruk
(22616, nr. 7);
- de motie-Brouwer over intensi–
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voorzitter

vering van de tweede inspannings–
verplichting (22616, nr. 8);
- de motie-Brouwer c.s. over de 1,5%
Nl-norm voor ontwikkelingssamen–
werking (22616, nr. 9).

(Zie vergadering van 24 juni 1992).

In stemming komt de motie-De Korte
(22616, nr. 4).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de VVD voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-De Korte
(22616, nr. 5).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de WD voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie–
Melkert/G.H. Terpstra (22616, nr. 6).

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens de aanwezige leden van
de fractie van de WD de aanwezige
leden van alle fracties voor deze
motie hebben gestemd, zodat zij is
aangenomen.

In stemming komt de motie–
Melkert/G.H. Terpstra (22616, nr. 7).

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

In stemming komt de motie-Brouwer
(22616, nr. 8).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
Groen Links voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-Brouwer
c.s. (22616, nr. 9).

De voorzitter: Ik constateer, dat de

aanwezige leden van de fracties van
Groen Links, de SGP, het GPV, de
RPF en D66 voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

Ik stel voor, de stukken 22616 en
22529 voor kennisgeving aan te
nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend tijdens
het debat over de MacSharry–
voorstellen , te weten
- de motie-Blauw over de Italiaanse
eisen inzake melkquota (21501-16,
nr. 59);
- de gewijzigde motie-Ter Veer over
het rundvleesdossier (21501-16, nr.
61).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Blauw
(21501-16, nr. 59).

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Ter Veer (21501, nr. 61).

De voorzitter Ik constateer, dat
deze gewijzigde motie met algemene
stemmen is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met de behandeling van de
Vierde nota over de ruimtelijke
ordening extra (goedkeuring
planologische kernbeslissing,
deel 3c) (21879. nr. 66)

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverkla–
ringen vooraf.

D

De heer Te Veldhuis (VVD):
Mijnheer de voorzitter! De
WD-fractie kan en wil geen verant–
woordelijkheid nemen voor de Vinex
in de vorm waarin deze er nu na de
kamerbehandelmg is uit gaan zien.
Dat wil niet zeggen dat wij tegen alle

onderdelen van de Vinex zijn, want
wij kunnen namelijk wel instemmen
met een aantal onderdelen die bijna
ongewijzigd zijn overgenomen uit de
Vierde nota van het vorige kabinet,
ook al hadden wij daar op punten
wel wat vragen en twijfels, zoals
bekend. Qua denkrichting kunnen wij
op zichzelf ook een heel eind
meegaan met de einddoelstellingen
van de Vinex, zoals het beperken van
onnodig woon-werkverkeer per auto
en het creëren van toplocaties,
hoewel wij die soms nogal idealis–
tisch en theoretisch vinden. De
tegenstem van de VVD-fractie inzake
de Vinex is met name ingegeven
door de aanscherpingen en de
bijstellingen van die Vinex ten
opzichte van de Vierde nota. Die is
gebaseerd op een aantal argumenten
waarvan ik er een paar wil noemen.

Naar ons idee centraliseert de
Vinex te veel en heeft die te weinig
oog voor decentralisatie. De Vinex is
te rigide en dirigistisch. Ik denk aan
de vier koersen voor het landelijk
gebied en de bedreigingen met
bindende aanwijzingen. Het kabinet
heeft onvoldoende aannemelijk
kunnen maken dat de Vinex
uitvoerbaar is. Zo bestaan er nogal
wat bezwaren bij institutionele
beleggers die 80% van de uitvoering
voor hun rekening moeten nemen.
De financiële onderbouwing schiet
naar onze mening te kort. Wij vinden
het onjuist dat het kabinet de
nadelige consequenties van de
filosofie van concentratie en
bundeling van de Vinex niet in beeld
heeft gebracht. Bovendien zijn wij
van oordeel dat de burger in de
Vinex onvoldoende in beeld is
gebracht en dat de Vinex zich te veel
beperkt tot modellen en concepties.
Ten slotte vinden wij dat de Vinex
per saldo te veel pretendeert dat de
maatschappij hermaakbaar is en dat
de economische processen weer via
ruimtelijke ordening kunnen en
moeten worden beheerst. De Vinex
heeft naar onze mening te weinig
oog voor de nuchtere economische
realiteiten en voor de sterke en
zwakke punten van onze economie.
Derhalve kunnen wij er niet voor
stemmen.

D

De voorzitter : Ik stel voor, de
planologische kernbeslissing (deel
3c) goed te keuren.
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voorzitter

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

Ik stel voor, de overige stukken
gedrukt onder nr. 21879 voor
kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend tijdens het
debat over wonen op een stand–
plaats , te weten:
- de motie-Versnel-Schmitz c.s. over
de huren van standplaatsen (22059,
nr. 8).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige ieden van de fracties van
D66, de WD en Groen Links voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

Ik stel voor, de stukken onder nr.
22059 voor kennisgeving aan te
nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij de behan–
deling van het verslag van het
mondeling overleg over de
aardbeving in Limburg , te weten:
- de motie-Koffeman over de schade
aan het cultureel erfgoed in Limburg
(22603, nr. 4).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

Ik stel voor, de stukken onder nr.
22603 voor kennisgeving aan te
nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend tijdens
het debat over de visserij, te weten:

- de motie-Te Veldhuis over een
structurele sanering van de overca–
paciteit (22300-XIV, nr. 60);
- de motie-Van Zijl c.s. over de
deelname van de vissers aan de
privaatrechtelijke afspraken
(22300-XIV, nr. 61).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Te
Veldhuis (22300-XIV, nr. 60).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de VVD voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-Van Zijl
c.s. (22300-XIV, nr. 61).

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens de fractie van de
Centrumdemocraten, de aanwezige
leden van alle fracties voor deze
motie hebben gestemd, zodat zij is
aangenomen.

Ik stel voor, stuk 22300-XIV, nr. 62
voor kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend tijdens het
debat over de Surinaams gepen–
sioneerden , te weten:
- de motie-Paulis over een struc–
turele regeling voor de Surinaams
gepensioneerden (22300-VII, nr.
25).

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens de fractie van de
Centrumdemocraten de aanwezige
leden van alle fracties voor deze
motie hebben gestemd, zodat zij is
aangenomen.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij de behan–
deling van het verslag van het
mondeling overleg over de
VUT-regeling mijnwerkers , te
weten:
- de motie-Van Hoof over het
contract tussen het Rijk en DSM
(22300-XV, nr. 88).

De voorzitter : Ik constateer, dat de

aanwezige leden van de fractie van
de WD voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend tijdens
de interpellatie van de heer Tommel
overde kerncentrale te
Dodewaard , te weten:
- de motie-Tommel/Willems over het
onverkort vasthouden aan het
gedoogbeleid (22675, nr. 2);
- de motie-Feenstra c.s. over een
snelle en zorgvuldige reactie op de
uitspraak van de Raad van State
(22675, nr. 3).

In stemming komt de motie-Tommel
(22675. nr. 2).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 en Groen Links voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-Feenstra
(22675, nr. 3).

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

Ik stel voor stuk 22675, nr. 1 voor
kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter Waarde collega's,
Uw aandacht zal ik niet veel langer
meer op de proef stellen. Vele
onderwerpen hebben wij vandaag en
in de afgelopen weken de revue
laten passeren en waar nodig tot
besluitvorming gebracht. Bovendien
hebben wij in de afgelopen maanden
de overgang van de oude zaal naar
de nieuwe zaal gemaakt en goed
doorstaan, luidruchtig en met de
lampjes knipperend, heb ik kunnen
vaststellen.

Dit geeft mij de vrijheid u op een
enkel punt te attenderen, als u het
gebouw verlaat. U herinnert zich de
foto van de oude zaal van ons allen,
aangeboden door de D66-fractie, nu
hangend in onze koffiekamer. Het
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voorzitter

bleek mogelijk een beperkt aantal
kopieën hiervan te maken, zij het op
een enigszins kleiner formaat.
Welnu, u treft straks in uw vakje
ieder een kopie van deze foto aan. Ik
mag u deze aanbieden namens de
Kamer, dus namens u.

Collega's, u allen wens ik een goed
en ongestoord zomerreces toe en ik
hoop dat wij elkaar daarna hier in
gezondheid weer zullen ontmoeten.

(Applaus)

Sluiting 2.17 uur.

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

1. veertien brieven van de voorzitter
van de Eerste Kamer der Staten–
Generaal, met de mededeling, dat zij
in haar vergadering van 23 juni 1992
de haar door de Tweede Kamer
toegezonden voorstellen van wet,
gedrukt onder de nummers 20695,
20985, 21013,21471, 21657,
22180, 22365, 22405, 22484,
22493, 22505, 22519, 22544 en
22613, heeft aangenomen.

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

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

landse Zaken, over het mandaat van
het beoogde centrum inzake drugs–
verslaving (22657, nr. 3);

een, van de staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken, ten geleide van
de agenda van de Interne Marktraad
van 18/19 juni 1992 (21501-01, nr.
41);

een, van de minister van Binnen–
landse Zaken, ten geleide van de
eindrapportage van het
120-banenplan Molukkers (20339,
nr. 26);

een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, ten geleide van de
agenda van de Transportraad van
22/23 juni 1992 (21501-09, nr. 20);

een, van de minister van Econo–
mische Zaken, over richtlijnen inzake
elektriciteit en aardgas (21501-14,
nr. 17);

een, van de staatssecretaris van
Economische Zaken, ten geleide van
de stand van zaken in de GATT
Uruguay-ronde (22300-XIII, nr. 53);

drie, van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
te weten:

een, ten geleide van de notitie
Stikstofproblematiek (19882, nr.
29);
een, over de communautaire zeeda–
genregeling (22300-XIV, nr. 57);
een, ten geleide van het plan Het
Mineraal Centraal van de project–
groep-Timmer (22300-XIV, nr. 58).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld,

3. een brief van de minister van
Financiën, ten geleide van het
jaarverslag van de Aziatische
Ontwikkelingsbank.

De voorzitter stelt voor, deze brief
niet te laten drukken en voor kennis–
geving aan te nemen. Kopie is
gezonden aan de betrokken
commissie;

4. de volgende adressen:
een, van B.C. Tiddens te

Amsterdam, met betrekking tot een
klacht tegen de handelwijze van een
belastinginspecteur;

een, van J.H.J. Wilms te Heerlen,
met betrekking tot een klacht tegen
de belastingdienst;

een, van Kinderboetiek 't Bazeltje
te Vlijmen, met betrekking tot het
verkrijgen van informatie van de
officier van justitie.

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

5. een brief van Hedam Plastics BV,
over de actie van mariniers te
Rotterdam.

Deze brief ligt op de griffie ter
inzage.
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Noten

Noot 1 (zie blz. 5928)

Situatie in 1988

65-plussers op een maatschappijpolis
gemiddelde premie per verzekerde klasse lli
gemiddelde schade per verzekerde klasse III

400.000
f 1.670,75
f 3.077,00

Het voordeel van verzekeraars
omslagregeling per 1-1-1989
Situatie in 1992

.v.m. uitbreiding
f 562,5 miljoen

kostenverhoging van 1989, 1990 en 1991 in totaliteit
uitbreiding AWBZ per 1 -1 -1989
Het voordeel in 1991, rekening houdend met
kostenverhoging en uitbreiding AWBZ
Het berekende bedrag uitgedrukt in procenten van de
verwachte premie 1991

17,50%
5,00%

627,9 miljoen

11,26%

* Ontwikkelingen vanaf 1988 t/m 1991 (1988 =
* Kostenontwikkeling 1988t/m 1991 (excl uitbr.
AWBZ) bron FOZ en KISG
' Uitbreiding AWBZ in 1989 (KISG)
* –Werkelijk voordeel verzekerde uit
omslagregeling
* Te verwachten premiemutatie excl.
rendementpositie
* Werkelijke premiemutaties 1989, 1990en
1991 (KISG)
* Verschil t.b.v. rendementpositie
* Rendementpositie 1988 (KISG)
* Geschatte rendementspositie in 1991

100)

17,50%
-5,00%

-11,26%

1,24%

3,00%
1,76%

-6,00%
-4.24%

Korte toelichting op voordeel verzekeraars in verband met uitbreiding
omslagregeling. Uit dit bedrag dienen de volgende elementen te worden
gehaald:
1. De intrest vanwege voorfinanciering;
2. De administratiekosten vergoeding:
3. Het tekort dat wordt veroorzaakt door verzekerden met een standaard–
polis.
Deze groep kwam namelijk rechtstreeks uit het vrijwillig ziekenfonds.
Ter indicatie: het gaat om ongeveer 170.000 verzekerden.
4. De onverzekerden, die per 1-1-1989 een standaardpakketpolis konden
krijgen.
5. Het verzekeringseffect.
- De SPP is zonder een eigen risico en heeft een volledig pakket.
- Verzekerden gaan meer gebruik maken van de medische voorzieningen.
6. Andere factoren.

Tenslotte wordt medegedeeld, dat tot op heden ruim 8.000 verzekerden als
meerbetaler zijn aangemeld.

Noot 2 (zie blz. 5979)

Interpellatievragen van het lid
Tommel (D66) aan de ministers van
Economische Zaken, van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer over de
kerncentrale Dodewaard.

1
Waarom kan nog steeds geen
antwoord worden gegeven op de

vraag of voor de kerncentrale te
Dodewaard een gedoogbeschikking
kan worden afgegeven, hoewel de
verleende vergunning reeds op 29
mei jl. is vernietigd en deze
beslissing bovendien min of meer
kon worden verwacht?

2
Zal de beslissing of een gedoogbe–
schikking kan worden afgegeven
onverkort worden gebaseerd op het
door de regering geformuleerde en

door de Kamer geaccoordeerde
gedoogbeleid?' 2

3
Deelt u de opvatting, dat de afdeling
voor de geschillen van bestuur van
de Raad van State argumenten heeft
aangevoerd die van materiële en niet
slechts van formele betekenis zijn?3

Is het in het gedoogbeleid voorziene
overleg met derde-belangheb–
benden, zoals omwonenden en
milieu-organisaties, reeds gevoerd?
Zo ja, met welk resultaat?

5
Is reeds een ontvankelijke vergun–
ningaanvraag ingediend? Zo neen,
wanneer zal dit naar verwachting wél
het geval kunnen zijn?

6
Is de centrale thans in werking
conform de vernietigde vergunning?

7
Waarop berustte de veronderstelling
van de minister van Economische
Zaken, dat kan worden teruggevallen
op de reeds bestaande vergun–
ningen?"

8
Had de minister van Economische
Zaken de in het gedoogbeleid gefor–
muleerde eisen helder voor ogen,
toen hij pleitte voor het nemen van
een gedoogbeschikking?4

1 De brieven van 28 mei 1990, 21 137, nr.
26 en van 10 oktober 1991,22 343, nr. 2.
2 De UCV van 14oktober 1991 over de
handhaving van milieuwetgeving
3 Het gaat hier met name om het argument
dat de vernietigde vergunningen voorzien in
een uitbreiding van de activiteiten van de
centrale en om het argument dat het niet
onwaarschijnlijk mag worden geacht dat
deze in 1968 nog niet maarthans wel
bekende aspecten (bedoeld zijn calamiteiten
en onregelmatigheden) een groter gevaar,
schade of hinder kunnen veroorzaken dan
bij de vergunningverlening in 1968 in de
toenmalige beoordeling kon worden
betrokken en dat in het bij de vergunning–
aanvraag gevoegde veiligheidsrapport geen
rekening is gehouden met recente inzichten
op dit punt.
4 AVRO-raido van 7 juni jl.
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