55ste vergadering:
Vaste commissies voor
Justitie* en voor de
Volksgezondheid**

Maandag 10 maart 1986
Aanvang 10.15 uur

(Voortzetting van de vergadering van
3 maart 1986)
Voorzitter: Cornelissen
Aanwezig zijn 19 leden der Kamer,
te weten:
Haas-Berger, Cornelissen, Dees,
Borgman, Leerling, Lucassen-Stauttener, Laning-Boersema, Groenman,
Van Dis, Beckers-de Bruijn, Scholten,
Ubels-Veen, Kosto, Van der Burg,
Schutte, Korthals, Gualthérie van
Weezel en Brouwer,
Wessel-Tuinstra,
en de heren Korthals Altes, minister
van Justitie, en Brinkman, minister
van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur, die vergezeld zijn van enige
ambtenaren.

Aan de orde is voortzetting van de
behandeling van:
- de brief van de ministers van
Justitie en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ten geleide
van een proeve van een wetsvoor
stel (aanvulling van het W e t b o e k
van Strafrecht met enkele bepalin gen omtrent euthanasie) ( 1 9 3 5 9 ,
nr. 2 ) ;
- het initiatief-voorstel van w e t
van mevrouw Wessel-Tuinstra tot
wijziging van de artikelen 293 en
294 van het Wetboek van Strafrecht (18331).
De Voorzitter: Ik heet de bewinds
lieden en medewerkers hartelijk
welkom. Voor alle duidelijkheid deel
ik mede dat wij bezig zijn met de
tweede termijn van de Kamer. De
fracties die hierin nog het woord
zullen voeren zijn die van de PSP, de
RPF, het GPV en de EVP, alsmede de
heer Scholten. Aangezien mevrouw
Van Es ziek is, geef ik het woord aan
de heer Leerling.
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
De heer Leerling (RPF): Mevrouw de
Voorzitter! Ik begin met een woord
van dank aan de bewindslieden en
mevrouw Wessel-Tuinstra voor de
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gegeven antwoorden en de verstrekte
informatie. Dat betekent echter
allerminst dat er bij mijn fractie meer
begrip, laat staan instemming, is
gewekt voor een mogelijke legalisering van levensbeëindiging op
verzoek.
Eerlijk gezegd moet het mij van het
hart dat ik getroffen ben door de vrij
zakelijke wijze waarop menige
woordvoerder in dit debat het
wetsvoorstel heeft benaderd.
Beseffen wij nog wel terdege waar
wij mee bezig zijn? Ik heb niet zelden
mijn twijfels. Daarbij komt dat de
verbrokkelde behandeling van een zo
fundamentele zaak als de legalisering
van vrijwillige euthanasie ronduit
beschamend moet worden genoemd.
Daarvoor zijn natuurlijk meerdere
oorzaken aan te wijzen, maar die
nemen het bezwaar niet weg.
Als complicerende factoren
moeten voorts worden genoemd: de
grote haast die sommige fracties aan
de dag leggen, de onduidelijkheid die
het kabinet heeft veroorzaakt met
een wat halfslachtig standpunt, en de
jongste ommezwaai van de VVD,
waardoor wij op dit moment nog niet
precies weten hoe de behandeling
van het initiatief-voorstel uiteindelijk
zal aflopen. Alles bij elkaar een
weinig verheffende zaak.
Het geheel doet onrecht aan het
feit dat wij naar de mening van mijn
fractie bezig zijn met een van de
belangrijkste debatten van deze
eeuw. Het gaat om niets anders en
niets minder dan de aantasting van
de rechtsstaat, waarin het tot nu toe
verboden is dat de ene mens het
leven van de andere mens doodt, ook
al gebeurt dat op verzoek. Hoe
schrijnend de situatie ook mag zijn,
hoe onpeilbaar diep de vragen rond
het lijden van de mens en de zin van
het leven ook zijn, het staat de mens
nooit vrij met opzet het leven van een
andere mens te beëindigen. Laten wij
ons toch blijven realiseren dat het
Bijbels gebod 'Gij zult niet doden'
voor elk mens geldt en zal blijven
gelden. Ook al zou de Nederlandse
wetgever een geneeskundige onder
bepaalde voorwaarden een mandaat
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geven het leven van een medemens
te doden, dan nog blijft de geneeskundige schuldig tegenover God, die
ieven schiep en op Zijn tijd het leven
ook zal nemen.
Het is mij opgevallen dat aan die
Bijbelse en universele principes in de
repliek geen of weinig aandacht is
gegeven. Kan dat alsnog gebeuren?
De vigerende wetgeving is gestoeld
op christelijke uitgangspunten. Een
wetswijziging schuift die Bijbelse
normen terzijde. Waarom zou dat
gelegitimeerd zijn? Dat vraagt om
een nadere verklaring.
Menigeen voor mij heeft reeds
kritiek geuit op de gevolgde procedures. Ik sluit mij daarbij aan en
verneem graag van de bewindslieden
in hoeverre de gemaakte afspraken
tussen de lijsttrekkers van CDA en
VVD een kabinetszaak zijn geweest,
waarvoor ook de bewindslieden
verantwoordelijkheid wensen te
dragen. Het verloop van dit debat zou
aan duidelijkheid hebben gewonnen
als verleden week maandag van
regeringszijde zou zijn meegedeeld,
dat de proeve als wetsvoorstel naar
de Raad van State zal worden
gezonden. Het debat zou ook aan
duidelijkheid hebben gewonnen als
de VVD vanaf het eerste moment
haar opstelling duidelijk zou hebben
gemaakt, zoals na de verklaring van
de fractievoorzitter, de heer Nijpels,
in de lijn der verwachtingen lag.
Mevrouw Wessel had er naar ons
idee wijs aan gedaan om, gelet op de
jongste politieke ontwikkelingen, na
het afsluiten van haar repliek mee te
delen, bereid te zijn haar voorstel
alsnog ter advisering aan de Raad
van State voor te leggen. Wat er nu
allemaal is gebeurd en nog gebeurt,
noem ik onverkwikkelijk.
De minister van Justitie heeft in
eerste termijn zonder een moment
van beraad zijn reactie gegeven. Zijn
grote kwaltiteiten kwamen daarmee
nog eens heel duidelijk tot uitdrukking.
Ik stel dit ook bewust als een
compliment. Toch heeft het mij
bijzonder gespeten dat hij ter wille
van de tijd niet is ingegaan op
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indringende vragen over de mensvisie
van waaruit de roep om liberalisering
van de euthanasiewetgeving voortkomt.
Zijn verwijzing naar een eventuele
memorie van toelichting bij een
regeringsvoorstel biedt in dit kader
geen soelaas. Wie kan immers
zeggen, of dit wetsvoorstel ooit de
Kamer zal bereiken en ook zal
worden behandeld? Moeten wij er
niet ernstig rekening mee houden,
dat dit debat beslissend zal zijn
inzake legalisering van euthanasie en
dat ons de kans zal worden ontnomen
op een fundamentele gedachtenwisseling met de regering over euthanasie?
Mevrouw de Voorzitter! Ik heb mij,
eerlijk gezegd, gestoten aan de wijze
waarop de minister afrekende met de
indringende waarschuwing van
professor Dessaur door haar argumentatie als emotioneel te betitelen.
Is de minister dan volstrekt doof voor
de waarschuwingen die niet alleen
nationaal maar ook internationaal zijn
te horen en die zowel van christelijke
als niet-christelijke mensen opklinken? Zijn het allemaal wat emotionele
oprispingen? Dat kan toch niet waar
zijn?
Waarom heeft de minister geen
serieuze poging gedaan, de aangevoerde argumenten overtuigend te
weerleggen? Kan hij garanderen dat
het loslaten van het huidige absolute
verbod van het doden op verzoek na
verloop van tijd niet zal uitmonden in
een proces dat door professor
Dessaur en anderen is beschreven?
Onderkent de minister dan in het
geheel niet de zondige aard van de
mens, die van nature geneigd is tot
alle kwaad?
Zal er - de minister van WVC
zinspeelde daar al enigszins op - niet
een zekere gewenning gaan optreden
bij geneeskundigen en verpleegkundigen als gevolg van het feit dat het
begrip 'medisch handelen' ook het
actief doden op verzoek zal gaan
inhouden? Kan de minister aannemelijk maken, dat het uitgesloten is dat
rechters in de toekomst nieuwe
wetgeving evenzeer tot een dode
letter zullen maken als nu met
vigerende wetgeving is gebeurd? Ik
ben er bang voor, zo niet zeker van,
dat met wetswijziging een wissel
omgaat en de geest uit de fles is.
Wat zegt het de minister dat
psychiater dr. Van Ree van de
inrichting Vogelenzang te Bennebroek
- iemand met totaal andere politieke
en maatschappelijke opvattingen dan
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die welke ik huldig - in een interview
met Elseviers Magazine niet alleen
heeft gesteld, dat euthanasie en hulp
bij zelfdoding wettelijk strafbaar
moeten blijven, maar ook dat hij 'een
regering van welke samenstelling
dan ook die de huidige wet verandert,
een proefproces zal aandoen'? Is dat
ook slechts emotie?
Mevrouw de Voorzitter! Het
kabinet huldigt officieel nog steeds
het standpunt, dat nu nog niet tot
wetswijziging moet worden overgegaan. Maar wat betekent dat in de
praktijk? Dat betekent een volstrekt
onverantwoorde situatie waarbij de
levensbeëindiging op verzoek onder
voorwaarden oogluikend wordt
toegestaan en het openbaar ministerie
niet optreedt. Is dat niet ongehoord?
Dan heb ik nog meer waardering
voor mevrouw Wessel-Tuinstra, die
in elk geval duidelijkheid wil scheppen.
Zij doet het op een verkeerde manier,
maar zij doet in elk geval een poging
om de onhoudbare toestand die nu is
gegroeid op te heffen.
Mevrouw de Voorzitter! De
minister van Justitie heeft iets
gezegd over het vervolgingsbeleid
dat wordt afgestemd op gerechtelijke
uitspraken. Er worden geen pogingen
meer gedaan, alle wetsovertredingen
inzake de artikelen 293 en 294 te
vervolgen. Is dat beslist uitgesloten?
Is de wetgever machteloos als de
rechter tot een andere interpretatie
van wetten komt dan de wetgever
eerder heeft bedoeld? Is het voor de
wetgever onmogelijk, gesteld dat het
wenselijk wordt geacht, om wetgeving
zodanig bij te stellen dat het oorspronkelijke doel wordt gediend, ongeacht
opvattingen in de samenleving?
Ik heb er grote moeite mee, dat
subjectieve maatstaven als maatschappelijke opvattingen uiteindelijk
in dit land beslissend zijn bij het al
dan niet handhaven van de wet. Als
dit wel gebeurt, wat is dat dan
anders dan dat het volk regeert en de
wetgever van tijd tot tijd moet
overgaan tot het codificeren van
gegroeid recht? Waar zijn in zo'n
geval de eigen verantwoordelijkheid
en bevoegdheid van de wetgever?
Ik wil daarbij nog een andere vraag
stellen, daarbij verwijzend naar een
brief van kardinaal Willebrands van
16 juli 1983 aan de minister-president. In hoeverre heeft het openbaar
ministerie in het verleden via de
argumentatie in de requisitoiren bij
de euthanasieprocessen meegewerkt
aan de huidige stand van de jurisprudentie? In hoeverre mag deze
ontwikkeling ook het parlement
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worden aangerekend, doordat niet is
ingegrepen?
Mevrouw de Voorzitter! Sprekend
over het zelfbeschikkingsrecht, dat
zo'n centrale rol speelt in deze
discussie, heeft de minister van
Justitie verwezen naar artikel 11 van
de Grondwet. Ook mevrouw WesselTuinstra heeft dat gedaan. De
minister heeft gezegd: de vraag of er
een relatie aanwezig kan worden
geacht tussen het recht op zelfbeschikking en euthanasie werd, gelet
op de gegeven begripsomschrijving,
toen - tijdens de behandeling van de
grondwetswijziging - bevestigend
beantwoord. Ik merk op dat er, op z'n
zachtst gezegd, ook wel andere
opvattingen zijn.
Ik verwijs naar het gezaghebbende
commentaar van professor mr. C. A.
J. M. Kortmann op artikel 11 van de
Grondwet. Deze stelt dat dit artikel,
juridisch gezien, van geringe betekenis is, terwijl hij niet spreekt over de
zelfbeschikking over het leven en de
dood. Ik wil de minister vragen
hierop nader in te gaan, te meer daar
het zelfbeschikkingsrecht van de
mens niet op zichzelf staat. Er vloeit
een plicht uit voort voor de anderen.
Is de relatie dan nog zo vanzelfsprekend als de minister in zijn repliek
heeft doen voorkomen?
Ik wil nog ingaan op één punt in
het betoog van de minister van
Justitie, namelijk zijn opvatting dat
propaganda voor legalisering van
euthanasie valt onder de vrijheid van
meningsuiting. Bij interruptie heb ik
reeds mijn bedenkingen tegen een
dergelijke opvatting geuit. Informatie
over vrijwillige euthanasie - de
meningsuiting in de opvatting van de
minister - is in elk geval indirect
gericht op het doden van mensen op
hun verzoek. Het gaat immers niet
om beschouwende artikelen om
daarmee de maatschappelijke
opvattingen te beïnvloeden, maar om
voorlichting over de wijze waarop
iemand, al dan niet met behulp van
anderen, een eind aan het leven kan
maken. Dat heeft toch niets met
vrijheid van meningsuiting te maken?
Om in de toekomst de zelfs onge
vraagde verspreiding van voorlichtingsmaterieel inzake vrijwillige
euthanasie te verbieden, heb ik - dat
is al eerder gebleken - een amende
ment ingediend.
Ik kom toe aan hetgeen de minister
van WVC heeft gezegd. Hij begon
met een naar mijn idee indringend
betoog, waarin recht werd gedaan
aan de fundamentele zaken waarover
wij hier spreken. Het betoog eindigde
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helaas wat vlak en pragmatisch; er
ontbrak een gedeelte waarin nadrukkelijk tot uitdrukking had kunnen
komen dat deze minister onder geen
voorwaarde zal meerwerken aan
legalisering van euthanasie. Ik
concludeer dat met teleurstelling.
Minister Brinkman heeft gesteld
dat het zelfbeschikkinsgrecht van de
patiënt niet centraal heeft gestaan in
de discussie in het kabinet. Ik neem
dat op zijn gezag aan, maar hoe
spoort dat dan met de uitspraken van
de minister van Justitie op dit punt,
die zo nadrukkelijk heeft verwezen
naar artikel 11 van de Grondwet,
alsmede met het feit dat het kabinet
uiteindelijk het meerderheidsstandpunt van de staatscommissie in grote
lijnen wil volgen? De proeve die is
opgesteld, is daarvan een bewijs.
Juist in het rapport van de staatscommissie speelt naar mijn idee het
zelfbeschikkingsrecht zo'n centrale
rol. Overigens wordt in het minderheidsrapport het zelfbeschikkingsrecht op basis van argumenten
ontkracht en ontzenuwd. Mag ik uit
een en ander opmaken dat het
kabinet de visie die in het minderheidsrapport over het zelfbeschikkingsrecht ten beste is gegeven, niet
deelt?
De minister van WVC heeft voorts
gezegd dat met een wetswijziging
inzake euthanasie een onomkeerbaar
proces op gang wordt gebracht. Ik
vrees met groten vreze dat hij daarin
gelijk heeft. Welke conclusie trekt het
kabinet daaruit? Zal dat onomkeerbaar
proces niet evenzeer in gang worden
gezet door een minder verstrekkend
voorstel tot legalisering van euthanasie dan het kabinet blijkens de proeve
voor ogen staat? Daarnaast vraag ik
ook hem, of hij met mij van mening
is, dat de wetgever altijd de mogelijkheid heeft, tot wetswijziging over te
gaan en verbodsbepalingen uit te
vaardigen met betrekking tot
handelingen, die op dat moment
toelaatbaar werden geacht. In
juridische zin behoeft er dus geen
sprake te zijn van een onomkeerbaar
proces.
De minister heeft ook gesproken
over internationale aspecten. Ik heb
bij interruptie al gewezen op iets dat
over dit punt in het minderheidsrapport is vermeld: Nederland zou niet
tot een wetswijziging inzake levensbeëindiging op verzoek kunnen
overgaan voordat deze materie bij de
verdragspartners diepgaand aan de
orde is gesteld. Is de minister het
met die opvatting eens en hoeveel

tijd is er naar zijn mening gemoeid
met een dergelijke consultatie?
De minister heeft ook een aantal
vragen schriftelijk afgewikkeld,
waarvoor ik hem dankbaar ben. Zijn
reactie op mijn vraag naar mogelijke
verbanden tussen ontwikkelingen als
de legalisering van abortus provocatus, experimenteren met menselijk
leven, de mogelijke legalisering van
euthanasie enzovoorts, heeft mij
verbaasd. Hij ontkent met grote
stelligheid dat er verbanden zijn. Is
de minister nu werkelijk zo naïef?
Mag ik hem nog eens wijzen op
een door mij aangehaalde uitspraak
van de Engelse christen apologeet,
CS. Lewis in zijn boek - ik noemde
dat ook al in eerste termijn - The
abolition of man', waarin hij heeft
gesteld dat de mens object na object
in de natuur beheersbaar maakt en
ten slotte bij zichzelf eindigt. Heerser
on beheerste vallen dan samen. Het
onafwendbare slot is de afschaffing
van de mens. Ik heb de vraag
gesteld, of wij dat punt van lieverlee
niet dicht naderen.
Ik wijs de minister ook op de
geconstateerde verschuiving van
normen in het denken tijdens de
jaren dertig in Duitsland, waarover
dr. Alexander zo indringend heeft
gesproken en geschreven in het
boekje 'Abortus en het geweten van
het volk'. Laat de minister dit soort
uitspraken en tevens waarschuwingen
voor wat zij zijn?
Als christen kent de minister ook
het verhaal van de torenbouw van
Babel, waarin tot uitdrukking komt
dat de mens God van de troon wil
stoten. Wij bouwen tegenwoordig
geen torens meer ter bestorming van
de hemel, maar de mens kent
inmiddels andere wegen. Het doel
blijft hetzelfde: de mens wil de macht
overnemen van God en geen rekening
houden met Zijn geboden.
In het boek Openbaringen, het
laatste boek van de Bijbel, lezen wij
waar dat op uit draait. De ontwikkelingen in onze tijd moeten - ik kan
het niet anders zien - in dat perspectief worden gesteld. Het moet de
minister in elk geval tot waarschuwing
zijn en tot nadenken stemmen, zodat
hij alles op alles zet om legalisering
van euthanasie in welke mate dan
ook, te voorkomen, ongeacht
afwijkende opvattingen in de samenleving.
Mevrouw de Voorzitter! Ik ben
mevrouw Wessel-Tuinstra er dankbaar voor, dat zij meer tijd heeft
genomen voor haar repliek dan zij
aanvankelijk had laten weten. Zij is

op een aantal aspecten van haar
voorstel uitputtend ingegaan. Het
heeft mij echter getroffen dat zij zich
weinig moeite heeft getroost om met
argumentatie de ernstige en fundamentele kritiek die er op haar
voorstel is geleverd, zowel in als
buiten dit Huis, te weerleggen. Dat
doet mijns inziens geen recht aan
niet alleen veel maar ook kwalitatief
uitstekend weerwerk dat is geleverd.
Ik noem het minderheidsrapport van
de staatscommissie, het juridische
commentaar van de Evangelische
Alliantie, het rapport van 'Schuilplaats', en het materiaal, aangedragen
door de stichting 'Schreeuw om
leven'.
Ik vraag haar met klem op waardige
wijze op de geleverde kritiek te
reageren. Mevrouw Wessel heeft in
eerste termijn gesteld dat de
overheid met de legalisering van de
vrijwillige euthanasie niemand iets
opdringt. Op het eerste gezicht lijkt
mevrouw Wessel-Tuinstra daarmee
gelijk te hebben, maar in de praktijk
zal het tegendeel blijken. Het recht
om al dan niet te mogen voldoen aan
het verzoek iemand te doden, is geen
zaak van het individu, maar betreft
een collectieve verantwoordelijkheid.
De overheid heeft er als dienares van
God voor te waken dat de ene mens
de andere niet doodt, zelfs niet op
diens verzoek. Mevrouw Wessel-Tuinstra zou er goed aan doen te proberen
op grond van bijbelse gegevens aan
te tonen dat zij het gelijk aan haar
kant heeft.
Een overheid die vrijwillige
euthanasie onder voorwaarden
toestaat, dringt wel degelijk de
samenleving een andere mening op.
Een beleid dat was gericht op het
ongeconditioneerd strafbaar stellen
van doden op verzoek wordt omgebogen in een beleid dat euthanasie
onder voorwaarden wel toelaat. Dat
zal zonder twijfel indirect tot gevolg
hebben dat de samenleving een
andere opvatting met betrekking tot
de euthanasie zal worden opgedrongen.
Al zou mevrouw Wessel-Tuinstra
dat zelf niet wensen, de krachten in
de samenleving die dat bewerkstelligen heeft zij niet in de hand. Vandaar
dat mijn fractie zo'n grote nadruk
legt op het luisteren naar de bijbelse
opdracht voor de overheid, die haar
gezag ontleent aan God, de bron van
alle gezag, en tot roeping heeft het
kwaad te keren en te bestraffen. De
wijze waarop mevrouw Wessel-Tuinstra omgaat met het overheidsgezag
zet het bestaansrecht van die zelfde
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overheid op het spel, tenzij men de
overheid louter ziet als uitvoerster
van de volkswil.
'Neen' tegen legalisering van
euthanasie betekent echter niet dat
een ernstige herbezinning op de
grenzen van de medische technologie
niet op haar plaats is. De mens mag
nimmer object van medisch handelen
zonder meer zijn; maar dat is weer
een geheel ander verhaal.
Mevrouw de Voorzitter! Mevrouw
Wessel-Tuinstra heeft aandacht
besteed aan de voorgeschiedenis van
de euthansatiebeweging. Het was
echter opvallend dat zij zich beperkte
tot de laatste decennia. Waarom is
zij niet verder teruggegaan in de
historie en heeft zij onbeantwoord
gelaten de vraag wat zich zowel in
het grijze als in het recente verleden
heeft afgespeeld met betrekking tot
het doden van medemensen zich nu
niet meer zal kunnen herhalen? Is de
mens anno 1986 zoveel wijzer,
humaner, meer betrouwbaar? Graag
wil ik een reactie van haar kant.
Ook mevrouw Wessel-Tuinstra
heeft veel aandacht besteed aan het
zelfbeschikkingsrecht dat de mens
zou hebben inzake het eigen lichaam.
Ter verdediging van dat recht
beroept zij zich op juristen van naam
zoals prof. Leenen, prof. Van
Haersolte en anderen. Maar, waarom
hebben naar haar mening juristen als
Nieboer en Coumou ongelijk? Ik wijs
nogmaals op het feit dat het effectueren van het zelfbeschikkingsrecht
een plicht meebrengt voor een ander,
namelijk levensbeëindigend handelen.
Dat moet op grote juridische en
principiële bezwaren stuiten. Dat kan
toch niet anders? Daar komt nog bij
dat naar de opvatting van de RPF fractie de controleerbaarheid van het
levensbeëindigend handelen niet is
gewaarborgd.
De toetsingsgronden zijn deels zeer
subjectief en moeten worden
ingevuld door degene die de hande
ling verricht. Evenmin valt de
controleerbaarheid van de vrijwilligheid goed te regelen. De Vereniging
van werkers in de gezondheidszorg
op gereformeerde grondslag met de
naam Febe stelt in haar brief van 7
september 1985 aan de Kamer
gericht, dat vrijwilligheid niet bestaat.
In de eerste plaats worden artsen en
verpleegkundigen gedwongen een
handeling te verrichten die ethisch
verwerpelijk is. Daarnaast blijkt nu
reeds in de praktijk dat vrijwilligheid
rekbaar is.
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Febe geeft vele voorbeelden in de
bijlage bij de brief, waarbij van
vrijwilligheid en zelfs voorkennis bij
de patiënt of diens familie geen
sprake 's. Ik zal de voorbeelden niet
voorlezen, maar ze zijn wel beschikbaar. Verder wijs ik op een getuigenis
van iemand die in de praktijk met
euthanasie te maken heeft gekregen.
Ik lees die letterlijk voor.
'Ik was opgenomen in een ziekenhuis in het westen van het land. Bij
mij werd een ernstige ziekte geconstateerd. Ongevraagd deelde mijn
behandelend arts mij mee: je mag
ook uit het lijden worden verlost. Hij
doelde daarmee op het toepassen
van euthanasie. Ik ben erg geschrokken van een dergelijke mededeling.
Het zal duidelijk zijn dat ik van het
aanbod geen gebruik heb gemaakt.
Ik acht het ongepast, dat een arts uit
eigen beweging een zieke wijst op de
mogelijkheid euthanasie toe te
passen en hoop dat dit wettelijk zal
worden verboden. Ik heb er behoefte
aan deze getuigenis publiek te maken
als waarschuwing tegen de ontwikke
lingen van het toepassen van
euthanasie'.
Mevrouw de Voorzitter! Ook het
citaat uit Medisch Contact dat
collega Borgman gaf, moet voldoende
zijn om mevrouw Wessel-Tuinstra te
doen beseffen dat men in de medische
wereld al veel verder is dan waar met
name zij de palen van de gewijzigde
wet wil slaan. Dit moet haar doen
beseffen dat wij volstrekt verkeerd
bezig zijn. Wanneer het begrip
'vrijwilligheid' nu al zeer rekbaar
blijkt, zal met een wet waarmee
levensbeëindiging wordt gelegaliseerd dit proces ongetwijfeld eerder
gestimuleerd dan gestopt worden. Of
is mevrouw Wessel-Tuinstra een
andere mening toegedaan?
Mevrouw de Voorzitter! Voordat ik
tot een afronding kom, vraag ik
nogmaals aandacht voor de positie
van de gewetensbezwaarden. De
initiatiefneemster heeft oog voor de
precaire positie van de geneeskundigen en de verpleegkundigen die niet
willen meewerken - en vanwege hun
principiële opstelling dit ook niet
kunnen - aan levensbeëindigend
handelen. Overigens wil mevrouw
Wessel-Tuinstra regelen dat alleen
de geneeskundige de uiteindelijke
euthanasiehandeling verricht.
De organisatie Febe, waarover ik al
eerder sprak, wijst er op grond van
vele ervaringen op dat het in de
praktijk onmogelijk zal zijn, de
verpleegkundige buiten het daadwer
keiijk handelen te houden, integen
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deel. Tijdens een lustrumcongres van
de Nederlandse Vereniging voor
Vrijwillige Euthanasie is dit ook met
zoveel woorden toegegeven. Hoe
denkt mevrouw Wessel dit wel
waterdicht te kunnen regelen?
De problematiek van de gewetensbezwaarden heeft ook nog een
internationaal tintje gekregen. In de
afgelopen jaren zijn door de Raad
van ministers in de EG besluiten
genomen inzake de vrije vestiging
van onder andere apothekers, artsen,
verpleegkundigen en verloskundigen
in de EG-lidstaten. Een wet die
euthanasie regelt, kan indirect
discriminatoir werken voor Europese
medici die zich in Nederland willen
vestigen, maar geen euthanasie
willen uitvoeren.
Een euthanasiewet kan daarom in
bepaalde gevallen op gespannen
voet komen te staan met non-discriminatiebepalingen in het Verdrag van
Rome, de vestigingsbesluiten van de
Raad en de jurisprudentie van de EG.
Ik constateer dat hier sprake is van
een spanningsveld. Ik hoor graag een
reactie van zowel mevrouw Wessel
als van een van de bewindslieden.
Mevrouw de Voorzitter! Wij zullen
er in de loop van de dag nog wel over
spreken, maar ik hecht er nu reeds
aan, te verklaren dat het veruit
verkieslijk is, mevrouw Wessel-Tuinstra te vragen haar ontwerp alsnog
naar de Raad van State te sturen
voor advies en daarmee niet te
wachten tot de stemming over de
amendementen heeft plaatsgevonden. Dan ontstaat er naar de opvatting
van mijn fractie een volstrekt
ongewenste situatie. Dat intussen
vaststaat dat de kwestie van de
euthanasie een veelbesproken
onderwerp zal worden in de aanstaam
de verkiezingscampagne, acht de
fractie van de RPF een bijzonder
goede zaak.
Het moge zo zijn dat menigeen in
dit Huis allang heeft nagedacht over
het al dan niet toestaan van euthanasie op verzoek, in de samenleving is
dat bepaald nog niet het geval. Wij
moeten ervoor waken dat in zulke
fundamentele kwesties de avant
garde de besluitvorming beslissend
beïnvloedt, zonder dat de kiezers
voluit de kans hebben gekregen een
uitspraak te doen. Dit kan op 21 mei
wel gebeuren en daarna moeten wij
verder zien. Het zal overigens
duidelijk zijn dat de fractie van de
RPF op grond van fundamentele
bezwaren van principiële aard
nimmer aan legalisering van levensbeëindiging op verzoek zal kunnen
en mogen meewerken.
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De heer Schutte (GPV): Mevrouw
de Voorzitter. Ook ik dank de
bewindslieden en de initiatiefneemster voor de beantwoording. Wij
discussiëren vandaag verder over
een voorstel waarvan een meerderheid van de Kamer inmiddels te
kennen heeft gegeven dat het eerst
voor nader advies naar de Raad van
State behoort te worden gezonden.
Met dit standpunt ben ik het, zoals
bekend, eens.
Dit was zo in december en dit is na
alles wat er sedertdien gebeurd is en
wat wij aan reacties van de initiatiefneemster hebben gehoord nog
sterker het geval. Maar willen wij
zowel onszelf, als de Raad van State
serieus nemen, dan behoren wij dit
advies wel meteen te vragen en niet
eerst door te gaan met de discussie,
laat staan te stemmen.
Een complicatie in deze tweede
termijn is ook dat wij niet alleen te
reageren hebben op het antwoord

van de initiatiefneemster en desgewenst op elkaar, maar ook op de
uitvoerige beschouwingen van de
kant van de regering. Ik heb het
gewaardeerd dat de bewindslieden
zo uitvoerig op het kabinetsstandpunt
en in verband daarmee ook op het
initiatiefvoorstel zijn ingegaan.
Daardoor komen de verschillende
kanten die aan een eventuele
wetswijziging op dit punt zitten
duidelijker uit de verf dan wanneer
alleen over het initiatief-voorstel
gesproken moest worden.
Een ander punt dat het niet
eenvoudig maakt in deze tweede
termijn te reageren hangt samen met
het feit dat het antwoord van de
initiatiefneemster zoveel vragen heeft
opgeroepen. Het is bekend dat ik mij
vanaf het begin tegen haar voorstel
heb gekeerd. Als dat al niet het geval
zou zijn geweest, zou ik door
verschillende antwoorden op
interrupties ongetwijfeld alsnog zijn
gaan twijfelen. Uiteraard kom ik
daarop nog terug.
Eerst wil ik graag ingaan op wat
zowel de minister van Justitie als
mevrouw Wessel hebben verklaard
over het zelfbeschikkingsrecht in
relatie tot het euthanasievraagstuk.
De minister stelde dat dit recht
sedert 1983 als grondrecht is
opgenomen in artikel 11 van de
Grondwet. Hij heeft dit ondersteund
met citaten uit de kamerstukken in
verband met de algehele herziening
van de Grondwet. Deze citaten zijn
juist. Toch meen ik dat zijn conclusie,
die door mevrouw Wessel overgenomen is, dat het recht op zelfbeschikkingsrecht van het individu grondwettelijk is verankerd, gemakkelijk tot
verkeerde conclusies leidt als wij
deze in verband brengen met een
eventuele legalisering van de
euthanasie.
Om te beginnen is het zaak artikel
11 goed te lezen. Dat artikel luidt:
'leder heeft, behoudens bij of
krachtens de wet te stellen beperkim
gen, recht op onaantastbaarheid van
zijn lichaam.' Uit de kamerstukken
blijkt dat deze onaantastbaarheid van
het menselijk lichaam twee aspecten
heeft, namelijk vrijwaring tegen
schending van en inbreuk op het
lichaam door een ander en het recht
zelf over eigen lichaam te beschikken.
Als wij in dit verband willen spreken
over zelfbeschikking, dan hebben wij
het dus over één aspect van het
grondwettelijk recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam.
De minister heeft er terecht op
gewezen dat de onaantastbaarheid

van het menselijk lichaam niet
onbeperkt is. Bij of krachtens de wet
kunnen beperkingen worden aangebracht. Hij voegde hieraan toe dat bij
de belangenafweging die de wetgever
moet maken de rechten van anderen
en het belang van de gemeenschap
een rol kunnen spelen en bovendien
voor elke individuele parlementariër
zijn religieuze, ethische of politieke
opvattingen ter zake.
Tijdens de behandeling die tot de
grondwetsherziening leidde is
uitdrukkelijk ook de euthanasie aan
de orde gekomen. Gesteld is toen dat
de wetgever op dit punt gebruik heeft
gemaakt van de mogelijkheid
beperkingen op het grondrecht aan
te brengen. Het doden op verzoek is
strafbaar, niet onder bepaalde
omstandigheden, maar zonder meer.
Met andere woorden, als euthanasie
in het geding is kan het zelfbeschikkingsrecht als aspect van de onaantastbaarheid van het menselijk
lichaam niet aan de orde komen. In
juridische zin is hier dus geen sprake
van zelfbeschikkingsrecht.
Natuurlijk kan men pleiten voor
wetswijziging, waardoor euthanasie
onder bepaalde omstandigheden wel
mogelijk wordt. Daartoe kan men een
beroep doen op een zelfbeschikkingsrecht, maar dat is dan wel een
poging om juridisch mogelijk te
maken wat men op grond van
levensbeschouwelijke inzichten
gewenst acht. Een dergelijk beroep
op het zelfbeschikkingsrecht is dan
een beroep op een politieke, zo men
wil ideologische overtuiging, niet op
hetgeen rechtens geldt.
Ik denk dan ook dat wij dichter bij
de betekenis van artikel 11 van de
Grondwet blijven door het begrip
zelfbeschikkingsrecht niet te gebruiken in relatie met euthanasie. Ik denk
dan eerder aan een term als 'zelfstandigheidsbeginsel' waarin zowel de
mondigheid met haar rechten als de
verantwoordelijkheid met haar
plichten tot uitdrukking komen.
Bij interruptie heb ik mevrouw
Wessel beloofd in tweede termijn
aan te geven waarom de straffeloosheid van poging tot zelfmoord niet te
maken heeft met het zelfbeschikkingsrecht. Aan de toelichting op het
Wetboek van Strafrecht ontleen ik de
volgende motivering: Aan de poging
tot zelfmoord kleeft iets ridicuuls.
Werd die poging door vervolging van
de helper ruchtbaar, dan zou de
hoofdpersoon allicht in de verzoeking
komen het feit te herhalen.
Het gaat mij nu niet om de
argumenten die honderd jaar
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Leerling
Het standpunt van mijn fractie
inzake legalisering van euthanasie is
duidelijk. Het gaat ons echter niet om
het eigen gelijk, maar om het dienen
van de mensheid. Het voorstel dat wij
nu bespreken, heeft als intentie de
lijdende mens een uitweg te bieden
in geval er zich een noodsituatie
voordoet. Ik zei het al eerder: de
intentie mag goed zijn, maar daarmee
is allerminst zeker dat de uitkomst
goed is. Ik ben ervan overtuigd dat
het tegendeel het geval is.
Ik doe daarom een laatste en
klemmend beroep op mevrouw
Wessel-Tuinstra, af te zien van haar
voornemens om euthanasie onder
voorwaarden te legaliseren. Een
wettelijk regeling van vrijwillige
euthanasie is in strijd met het altijd
geldingskracht behoudend gebod
van God: gij zult niet doden. Het is
ook in strijd met algemeen menselijke
normen in een beschaafde cultuur.
Wanneer de deur voor een wettelijke
regeling van euthanasie op een kier
wordt gezet, zal dat levensbedreigend
zijn.
Ik wil mevrouw Wessel-Tuinstra
straks een boekje aanbied met de
titel 'Help jij dat ik verder mag leven'.
De titel van dit boekje is een klemmende smeekbede die velen tot haar
richten: trek uw voorstel in en help
mij dat ik verder mag leven en ik
alleen wordt bijgestaan om zwaar
lijden te doorstaan met alle middelen
die ons daarvoor tegenwoordig
beschikbaar staan.

D
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dit moment vormt de reden om niet
verder te gaan in gevallen van
vrijwilligheid. Daarachter zal de
rechter zich in concrete gevallen niet
kunnen verschuilen. Wat de wetgever
op een gegeven moment niet kon, zal
de rechter als zijn taak kunnen
beschouwen. De grensverlegging zit
dan ook reeds in dit wetsvoorstel.
Illustratief voor het gebrek aan
zorgvuldigheid vond ik ook de reactie
van mevrouw Wessel op mijn
opmerkingen over het criterium
'uitzichtloze noodsituatie'. Dit
criterium heeft mevrouw Wessel
ontleend aan het rapport van de
staatscommissie. De staatscommissie
zegt hierover op bladzijde 56 van
haar rapport dat zij met de term
'uitzichtloze noodsituatie' tot
uitdrukking heeft willen brengen dat
de nood waarin betrokkene verkeert
zodanig is dat levensbeëindiging
onontkoombaar is.
In de nota naar aanleiding van het
eindverslag geeft mevrouw Wessel
kort aan dat zij de formulering van de
staatscommissie overneemt, aangezien ook zij dit een formulering vindt
die enerzijds ruimte biedt aan de
praktijk van hulpverlening en anderzijds duidelijk een principe-uitspraak
is, waaraan de rechter individuele
gevallen kan toetsen.
Zoals u hoort: het criterium wordt
overgenomen zonder reserve. De
vorige week echter, toen mevrouw
Wessel werd geconfronteerd met
mijn opmerking, dat er een objectieve
norm werd geformuleerd die naar het
oordeel van degene die het criterium
heeft voorgesteld, levensbeëindiging
onontkoombaar maakt, volgde de
simpele reactie, dat de initiatiefneemster aan dit criterium een eigen uitleg
gaf, namelijk met inbegrip van
subjectieve elementen als het
afwegen tegen alternatieven.

geleden werden gebruikt. Wel is
duidelijk dat het zelfbeschikkingsrecht
hier niet aan de orde is.
Ik kom nu tot een reactie op enkele
kernpunten uit het antwoord van
mevrouw Wessel. Zij weet dat wij
principieel verschillend oordelen over
het recht om legalisering van
euthanasie mogelijk te maken. Dat
heeft alles te maken met mijn en haar
geloofsovertuiging. De mijne is dat
het de mens niet toekomt bewust
een einde te maken aan het aardse
leven van een mens als God voor die
mens nog een taak heeft.
Daar mevrouw Wessel er herhaaldelijk blijk van gegeven heeft, ook als
gelovig christen te willen handelen,
wil ik haar nog eens confronteren
met haar eigen spreken over de
dood. Ik heb in eerste termijn
terloops de dood de vijand van het
leven genoemd. Mevrouw Wessel
corrigeerde mij met de stelling, dat
de dood bij hoge uitzondering ook
een vriend kan zijn. Mevrouw Wessel
zal zich realiseren dat mijn kwalificatie
'vijand' aan de Bijbel is ontleend,
waar de apostel Paulus de dood de
laatste vijand noemt.
Dezelfde Paulus zegt elders te
verlangen ontbonden en bij Christus
zijn. Als weinig anderen zal Paulus
niet te vrezen hebben gehad voor de
dood, maar niettemin sprak hij over
de laatste vijand. Daarom maakte ik
bij interruptie ook bezwaar tegen de
term 'milde dood' en noemde ik deze
verhullend.
Over het onderwerp van vandaag
staat levensovertuiging tegenover
levensovertuiging. Dat kan er
gemakkelijk toe leiden dat de
discussie bij voorbaat stokt. Ik heb in
mijn eerste termijn getracht dit te
voorkomen door zonder mijn geloofspremissen te verdoezelen zakelijk te
argumenteren. Ik zie het ook als de
grote waarde van het minderheidsrapport van de staatscommissie dat
daarin dezelfde werkwijze is gevolgd.
Ik vind het daarom jammer dat
mevrouw Wessel zich wat gemakkelijk
van dit minderheidsrapport afmaakt.
Natuurlijk mag zij voor haar standpunt
die argumenten selecteren, die zij
van belang vindt. Als echter door een
staatscommissie fundamentele
bezwaren van medisch-ethische en
juridische aard naar voren worden
gebracht, vereist een zorgvuldige
discussie dat ook deze argumenten
van een minderheid zorgvuldig
worden overwogen. In het kader van
die zorgvuldigheid moet ik nog een
aantal opmerkingen maken.

Voor de beantwoording van de
vraag of het wetsvoorstel door de
beugel kan, is terecht de internationale context aan de orde gesteld.
Maatschappelijke ontwikkelingen
houden niet op bij Zevenaar. Bij het
antwoord van de wetgever daarop
moeten wij ook niet doen alsof dat
wel het geval is. Daarom heb ik
gewezen op het Zevende Wereldcongres van Medisch Recht van augustus
1985, waarbij Nederland zich in een
isolementspositie bevond. Mevrouw
Wessel heeft er niet op gereageerd.
Wil zij wat daar gebeurd is wellicht
negeren?
Uitvoerig is gesproken over artikel
2 van het Europees Verdrag. Mevrouw
Wessel vindt het uitstekend dat over
de relatie tussen dit voor Nederland
rechtsgeldige verdragsartikel en het
wetsvoorstel in Europees verband
gesproken wordt, maar zij zegt
tegelijk dat haar wetsvoorstel daarop
niet moet wachten. De wet bepaalt
toch de verhouding tussen de
artikelen 2 en 3, reageerde zij. Ik
vraag: is dat nu een zorgvuldige
behandeling?
Gaan wij zo om met verdragsverplichtingen? Het vermogen van de
wetgever om de nationale grenzen
van een verdragsbepaling aan te
geven, ontslaat ons toch niet van de
plicht, eventuele aan het verdrag
ontleende bezwaren zorgvuldig te
toetsen? Is daarvoor niet te meer
reden, nu de regering onder meer
vanwege artikel 2 van het Europees
Verdrag kiest voor een schulduitsluitingsgrond in plaats van een rechtvaardigingsgrond?
Onbevredigend en schadelijk voor
de zorgvuldigheid van het voorstel
vond ik ook hetgeen mevrouw
Wessel heeft herhaald over de
reikwijdte van haar wetsvoorstel. Zij
heeft evenals bij de schriftelijke
voorbereiding gewezen op de
beperkte reikwijdte van het voorstel:
alleen euthanasie op uitdrukkelijk
verzoek. Zij heeft er echter steeds
aan toegevoegd: er zijn ook andere
schrijnende situaties, waarvoor het
wetsvoorstel geen oplossing biedt.
Die zaken blijven erbuiten, niet omdat
anders een absolute, principiële
grens overschreden zou worden,
maar omdat de totale problematiek
te gecompliceerd is voor een tijdige
wetgeving. Daarom kiest zij voor een
stapsgewijze aanpak.
Mevrouw de Voorzitter! Wie nog
mocht hopen dat met dit wetsvoorstel
een grens zou worden getrokken, zal
hier de deur weer verder open zien
gaan. Onmacht van de wetgever op

De heer Schutte (GPV): Niet geheel,
maar wel over de historische gang
van zaken. U neemt echter zonder
meer een criterium, dat is voorgesteld
door de staatscommissie, over,

Vaste commissies voor Justitie
en voor de Volksgezondheid

Euthanasie

UCV55
10 maart 1986

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mijnheer Schutte, u leest altijd zeer
nauwkeurig de stukken. U heeft dus
zeker ook de antwoorden op de
vragen gelezen. Daarin worden die
subjectieve en objectieve elementen
duidelijk genoemd. Het was dus geen
plotselinge uitleg tijdens het debat
van de vorige week.
De heer Schutte (GPV): Inderdaad.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Dan zijn wij het geheel eens.
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waarover de staatscommissie
duidelijk heeft gezegd, dat het een
objectief criterium is. Dat blijkt ook
uit de formulering. U neemt het over,
overigens zonder veel omhaal van
woorden, maar in een later stadium,
als u wordt geconfronteerd met
vragen, geeft u daaraan een eigen
interpretatie. Als het gaat om de kern
van het wetsvoorstel, om het
criterium in welke gevallen sprake
kan zijn van legale euthanasie, is dit
een dubieuze zaak. Als ik dan toch een
andere inhoud aan dat criterium wilde
geven, zou ik zeggen dat ik een
andere formulering voor het criterium
zocht.
Moet niet gezegd worden dat in de
lijn van het advies van staatscommissie en van het wetsvoorstel zo'n hard
objectief criterium eigenlijk wel
logisch is? Het gaat immers om het
aangeven van gevallen, waarin van
de algemeen aanvaarde, ook in het
wetsvoorstel gehandhaafde norm dat
doden verboden is, wordt afgeweken.
Het laatste punt dat ik in het kader
van de zorgvuldigheid nog moet
noemen, betreft het bestempelen van
hen die zich aan de primaire norm
willen houden, tot gewetensbezwaarden. Wat doen deze medici eigenlijk?
Zij houden zich gewoon aan de
wettelijke norm. Zij vinden geen
reden om gebruik te maken van de
mogelijkheid, in bijzondere gevallen
af te wijken van deze norm.
En wat krijgen zij dan van mevrouw
Wessel te horen? Dat is dat men
rekening wil houden met hun
gewetensbezwaren, dat zij niet
verplicht worden van de primaire
norm af te wijken, maar dat dit wel
gebeurt voor eigen risico. De
wetgever kan niet garanderen dat zij
er geen nadeel van ondervinden. Ik
heb in eerste termijn gezegd, dat het
wetsvoorstel ertoe strekt, de artsen
te beschermen die van de primaire
norm willen afwijken. De reactie van
mevrouw Wessel bevestigde deze
conclusie. De rollen zijn omgekeerd.
Mijn reacties op het wetsvoorstel
zijn voor deze tweede termijn
voldoende. Het antwoord van de
initiatiefneemster heeft mij te meer
overtuigd van de onverantwoorde
inhoud van haar wetsvoorstel. Deze
kwalificatie zal door eventuele
wijzigingen op onderdelen niet
veranderen. Daarom heb ik ook geen
enkele behoefte aan amendering van
het wetsvoorstel. Elke poging om
daaraan mee te werken, zou de
indruk kunnen wekken dat het
wetsvoorstel nog enigszins aanvaard-
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baar is te maken. Mocht het onverhoopt tot een stemming over de
amendementen komen, dan ben ik
ook om die reden voornemens, tegen
alle amendementen te stemmen. Ik
besef, dat dit een ongebruikelijke
werkwijze is, maar de waarden die
hier in het geding zijn, vragen erom,
maximale duidelijkheid te betrachten.
Mevrouw Wessel heeft in de
richting van de tegenstanders van
haar wetsvoorstel de vraag gesteld,
of de kloof tussen theorie en praktijk
niet moet worden opgeheven. Dit
moet zeker gebeuren. Het voorstel
van de minderheid van de staatscommissie biedt daartoe de beste
mogelijkheid. Als daarvoor echter
geen meerderheid bestaat, is het
maken van een pas op de plaats nog
het minst onacceptabel. Wellicht kan
die tijd worden benut voor een
bezinning in brede kring op de vele
vragen die over het euthanasievraagstuk zijn opgeworpen.
Daarbij kan de Raad van State een
belangrijke rol spelen. Ook internationaal overleg kan nuttig en leerzaam
zijn. Als wij die conclusie kunnen
trekken, is het gehele debat over
deze zaak niet voor niets geweest.
Het ligt dan ook voor de hand om het
debat na het antwoord in tweede
termijn op te schorten en om niet via
stemmingen een situatie te scheppen,
waarin de keuze uiteindelijk slechts
gaat tussen een ongeclausuleerd 'ja'
of een dito 'nee' tegen het wetsvoorstel.

D
Mevrouw Ubels-Veen (EVP):
Mevrouw de Voorzitter! De EVP
betreurt het zeer dat door de druk
van de minister-president en de als
gevolg daarvan genomen beslissing
van de VVD-fractie euthanasie, zoals
het zich laat aanzien, een factor in de
verkiezingen wordt en hoogstwaarschijnlijk een rol gaat spelen bij de
kabinetsformatie. Euthanasie behoort
voorwerp te zijn van zorgvuldige
ethische en morele afweging en niet
van politiek gemanoeuvreer.
De EVP erkent het recht van
zelfbeschikking over het leven. Het
wetsvoorstel van mevrouw WesselTuinstra wil daarvan uitgaan. De
minister-president zegt het 'zelfbeschikkingsrecht te verwerpen. De
proeve van de regering spreekt
daarom van 'uitdrukkelijk en ernstig
verlangen van een patiënt'. Naar mijn
mening is tussen beide begrippen
geen wezenlijk verschil. Immers, het
gehoor willen geven aan een ernstig
verlangen impliceert ten diepste de

Euthanasie

erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt.
Geen mens heeft het recht, een
ander te dwingen tegen haar of zijn
wil te blijven leven. Evenzeer geldt
het omgekeerde: niemand mag een
ander tegen diens wil dwingen te
sterven. Alleen de zieke zelf heeft het
recht, hierover in nauw overleg met
de arts te beslissen.
Het verdient aanbeveling dat
mensen nadenken over hun eigen
sterven lang voordat deze periode in
hun leven aanbreekt. Het zou goed
zijn, wanneer zij daarover met naaste
familieleden of, eventueel, goede
vrienden zouden spreken. Ook zou
het goed zijn, als zij hun gedachten
daarover, zo mogelijk, opschreven.
Ik leg er nog eens de nadruk op dat
euthanasiewetgeving allereerst de
zekerheid van de patiënt veilig dient
te stellen, omdat juist de patiënt in
deze fase van haar of zijn leven in
een zwakke positie verkeert ten
opzichte van arts en eventuele
familie.
Patiënten moeten gevrijwaard zijn
van enige vrees voor euthanasie
tegen hun uitdrukkelijk kenbaar
gemaakte wil. Een arts moet er dan
ook zeer van overtuigd zijn dat de
wens van de patiënt om haar of zijn
leven te (doen) beëindigen weloverwogen en consistent is. De EVP tilt
hier zwaar aan en is daarom van
mening dat een derde onafhankelijke
arts, behalve de huisarts en de arts
van bij voorbeeld het verpleeghuis,
ingeschakeldzou moeten worden.
Wat vindt de initiatiefneemster
hiervan?
Het is welhaast overbodig, op te
merken dat het besluit tot euthanasie
nooit lichtzinnig genomen mag
worden. Er moet wel degelijk een
prognose zijn van uitzichtsloos en
onaanvaardbaar lijden. De EVP acht
alleen een arts bevoegd om de
patiënt te helpen sterven.
Ik ben van mening dat het initiatiefwetsvoorstel beoogt, de rechtszekerheid van de arts, die zorgvuldig
handelt en levensbeëindiging op
uitdrukkelijk en herhaald verzoek van
de patiënt uitvoert, veilig te stellen.
De proeve van het kabinet verbindt
aan de uitzichtsloze noodsituatie een
concrete doodsverwachting. Ik acht
dit een in de praktijk moeilijk hanteerbaar begrip. Het kan namelijk op
verschillende manieren worden
geïnterpreteerd, waardoor het
aanleiding tot onzekerheid kan
geven. Ik wijs dit begrip dan ook af.
In de afgelopen jaren is er een
zekere euthanasiepraktijk gegroeid,
buiten de bestaande wetgeving om.
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Euthanasie gebeurt, en wel ongecontroleerd. Ouderen weten dat en gaan
zich daardoor onzeker en onveilig
voelen. Dat is voor de EVP op zichzelf
reden, voor wetgeving te kiezen die
elke vorm van onvrijwillige euthanasie
uitsluit. Ook zijn er gevallen waarin
de barmhartigheid ten opzichte van
de patiënt het gewoonweg gebiedt,
in te gaan op de uitdrukkelijke
stervenswens van de patiënt. Ook
daarin behoort de wetgeving te
voorzien. Vervolgens weegt voor mij
zwaar een rapport van de Gereformeerde kerken, waarin op zorgvuldige
wijze gesproken wordt over euthanasie en waarin een beslissing om het
eigen leven te (doen) beëindigen
verantwoord wordt geacht uit een
oogpunt van het christelijk geloof.
Al hetgeen ik nu genoemd heb in
overweging nemend, ben ik van
mening dat wetgeving spoedig
gewenst, zelfs noodzakelijk is,
waarbij zowel de rechtszekerheid van
patiënt en arts als het welzijn van de
patiënt wordt veilig gesteld. Mevrouw
Wessel heeft mij ervan overtuigd dat
haar wetsvoorstel èn zorgvuldig is èn
rechtszekerheid biedt aan zowel
patiënt als arts. De eigen beslissingsbevoegdheid van de patiënt wordt
hierin gewaarborgd. De patiënt kan
zo de eigen grens bepalen, zodat
euthanasie buiten de eigen wens om
wordt uitgesloten. De EVP hecht hier
zeer aan en zal daarom haar wetsvoorstel steunen.
De EVP betreurt het zeer dat de
wetgeving door de verklaring van de
minister-president en de daarop
gevolgde beslissing van de fractie
van de VVD nu aanzienlijk wordt
vertraagd ten nadele van patiënten
en de hen begeleidende artsen.
Zoals ik reeds in eerste termijn
naar voren heb gebracht, mag
euthanasie nooit worden geïsoleerd
van ander beleid in het algemeen en
bejaardenbeleid in het bijzonder. De
heer Borgman benadrukte in tweede
termijn zijn vrees voor sociale druk
op veel verzorging behoevende
bejaarde patiënten.
Ik deel deze vrees volkomen, maar
merk daarbij op dat sociale druk zeer
veel heeft te maken met het gevoerde
bejaardenbeleid. Het is ook het
bejaardenbeleid dat wordt getroffen
door bezuinigingen en hiermee stemt
de fractie van het CDA geheel in. Ik
laak dit als een tweeslachtige
houding, immers, hoe actiever en
beter het bejaardenbeleid is, hoe
minder groot de sociale druk op
bejaarden zal zijn om ten slotte te
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kiezen voor euthanasie. Euthanasie
behoort dan ook geïntegreerd te zijn
in een totaal beleid dat de kwaliteit
van het leven waarborgt.
Het ware te wensen dat het CDA
dezelfde zorg voor het leven die het
bij euthanasie beklemtoont, had
betracht in de kwestie van de
kruisraketten. Er zou in Nederland
dan niet tot plaatsing zijn besloten.

wat hierin staat. Wij spreken nu over
het vigerende programma, niet over
het toekomstige, want dan moet de
heer Leerling bij de heer Lubbers zijn.
De heer Leerling (RPF): Met het
nieuwe programma heeft u inderdaad
niets te maken.

De heer Scholten: Ik heb het
programma in strijd met mijn habitus
niet bij mij, maar ik kom hierop straks
terug. Het luistert heel nauwkeurig

De heer Scholten: Dat dacht ik ook.
Ik kom hierop terug.
Ik ben mevrouw Wessel-Tuinstra
dankbaar voor de beantwoording. Ik
stel vast dat zij onverstoorbaar
doorgaat, ondanks woelingen die zijn
opgekomen en overigens een
oorzaak vinden in het wetsontwerp.
Mevrouw Wessel-Tuinstra heeft
voor mij met grote ernst en diepe
bewogenheid uiteengezet waarom
het gaat. In hoofdzaak gaat het erom,
tegemoet te komen aan de nood van
mensen in heel bijzondere omstandigheden en de leemten tussen de wet
en de praktijk op te heffen door het
vastleggen van nieuwe rechtswaarborgen in de wet. Voor haar en ook
voor mij blijft de bescherming van
het leven vooropstaan. Alleen in
exceptionele gevallen kan in haar
visie de strafbaarheid worden
opgeheven.
Collega mevrouw Haas-Berger
heeft de uitzichtloze noodsituatie
nader omschreven met een diep
ingeleefd gevoel voor die extreme
situatie. Mevrouw Wessel-Tuinstra
heeft zich bij de interpretatie van
mevrouw Haas-Berger aangesloten.
Het zelfbeschikkingsrecht slaat niet
primair op de autonome mens die het
leven zo maar in eigen hand neemt.
In mijn gedachtengang accentueert
het vooral, dat het de patiënt zélf is
die besluit, en niemand anders.
Het accent ligt dus meer op het
woord zélf dan op het woord
beschikking. Desondanks kunnen er
twijfels rijzen over oneigenlijk gebruik
van de thans voorgestelde opheffing
van de strafbaarheid. Mijn vraag
zowel aan de bewindslieden als aan
mevrouw Wessel-Tuinstra is: zou niet
de introductie van een rechtvaardigingsgrond doch de introductie van
een strafuitsluitingsgrond meer
zekerheid geven tegen oneigenlijk
gebruik? Ik heb hierop graag een
antwoord, zowel van de bewindslieden als van mevrouw Wessel-Tuinstra.
De woordvoerder van het CDA de
heer Borgman heeft bij herhaling een
onderscheid gemaakt tussen doden
en laten sterven. Hij spreekt zelfs over
een fundamenteel verschil. Dat is in
het geheel van deze discussie heel
belangrijk. Er is volgens hem zowel
juridisch als ethisch sprake van een
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De heer Scholten: Mevrouw de
Voorzitter! Zoals ik in eerste termijn
heb gedaan, zeg ik dat de betogen
van mijn twee rechterbuurlieden,
vertegenwoordigers van de RPF en
het GPV, zijn gebaseerd op een
bepaalde interpretatie, niet de enig
juiste interpretatie van de Bijbel.
Deze interpretatie kan overigens
onder omstandigheden voor de
betrokken mens buitengewoon hard
uitwerken. Ik heb nu geen tijd om
hierop diep in te gaan. Misschien doe
ik het, als deze zaak plenair wordt
behandeld, meer dan nu.
Ik wil slechts zeggen dat een
andere interpretatie mogelijk is. Dit
leert het rapport van de gereformeerde synode van het kerkgenootschap
waarvan ik lid ben. Ook hierin wordt
een beroep gedaan op de apostel
Paulus, in het bijzonder de brief van
de apostel Paulus aan de Galaten,
maar dit heeft een andere uitkomst.
Als onder christenen zoveel verschil
van inzicht bestaat, vraag ik mij of
het hen hier niet tot extra voorzichtigheid moet manen waar het gaat
om de inhoud van een wet die allen
in een pluriforme samenleving bindt.
Met alle respect overigens voor
ieders opvatting en ieders interpretatie zeg ik dat de wet ruimte kan
scheppen in een pluriforme samenleving, maar dat de individuele mens
zijn eigen verantwoordelijkheid ten
volle behoudt voor God en zijn
medemens.
De heer Leerling (RPF): Het is al
weer enige tijd geleden dat de heer
Scholten de fractie van het CDA
heeft verlaten. Ik heb nooit anders
begrepen dan dat in het verkiezingsprogramma van het CDA dat in de
huidige kabinetsperiode van kracht
is, in alle toonaarden duidelijk wordt
gesteld dat er geen ruimte mag
komen voor legalisering van euthanasie. Heeft de heer Scholten ook op
dit punt een gravamen ingediend?
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fundamenteel verschil. Het ene zou
dan juridisch en ethisch toelaatbaar
zijn, het andere niet.
Anderen hebben gezegd, dat
nalaten en handelen beide berusten
op een bewuste beslissing en beogen
hetzelfde: het sterven, de dood te
bespoedigen. Zou de heer Borgman
op dit zeer significante punt zijn
stellingname willen toelichten?
Mevrouw de Voorzitter! De
minister van WVC heeft aangekom
digd, dat hij op 11 april aanstaande
in het kader van de Raad van Europa
de euthanasie aan de orde zal stellen.
Ik wil daarover drie vragen stellen.
De eerste vraag is in welk kader het
precies aan de orde wordt gesteld?
Er is een comité ad hoc voor onder
meer artificiële procreatie en er is
een Health Comittee. Ik heb begrepen
dat het bij dat laatste aan de orde
gesteld wordt. Mijn tweede vraag is
dan, in welke vorm dat gebeurt. Hoe
wordt een en ander voorbereid?
Wordt het zodanig voorbereid dat er
een reactie van de gesprekspartners
verwacht kan worden?
Ten derde: hoeveel tijd denkt de
minister dat er met het oog op een
redelijke uitkomst mee gemoeid zal
zijn? Mijn ervaring als lid van de
Assemblee van de Raad van Europa
is, dat die molens uitermate langzaam
malen.
Mevrouw de Voorzitter! Naar
aanleiding van de discussie tussen de
ministers Brinkman en Korthals Altes
en de heren Schutte en Borgman
over de aanbevelingen van de Raad
van Europa met betrekking tot de
resolutie van 1976, nr. 779 vraag ik
de bewindslieden en mevrouw
Wessel-Tuinstra of de huidige
praktijk zich wel met deze aanbeveling
verdraagt. Ik zal hetgeen de heer
Borgman in dit verband heeft
geciteerd niet herhalen, omdat ik dat
bekend veronderstel.
Mevrouw de Voorzitter! Ten slotte
stel ik een paar vragen over de meer
formele kant van de zaak. Wat gaat er
nu precies gebeuren?
Mijn eerste vraag richt ik tot de
heer Dees. Ik veronderstel, dat de
fractie van de VVD op een bepaald
moment zal voorstellen om niet over
te gaan tot eindstemming en het
wetsvoorstel van de agenda af te
voeren. Is het dan niet beter om het
wetsvoorstel niet voor eindstemming
maar voor stemming over de
amendementen naar de Raad van
State te sturen? Wij hebben hierover
de vorige keer reeds gesproken. De
heer Dees zou zich nog nader
beraden.
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In het andere geval krijgen wij als
Kamer, zoals de minister van Justitie
zeer helder heeft uiteengezet, slechts
de keuze tussen 'ja' of 'nee'. Het lijkt
mij een feit, dat het kabinet de
proeve naar de Raad van State zal
sturen. Ligt dan ook in die context
een eerdere adviesaanvrage niet
meer voor de hand? Overigens merk
ik op, mevrouw de Voorzitter, dat er
hier wel een zeer grote wijsheid van
de Raad van State wordt verwacht.
Ik wil de ministers vragen, wanneer
het kabinet de proeve naar de Raad
van State zal sturen. Zal dit gebeuren
als een meerderheid van de Kamer
daarom vraagt? De minister van
Justitie heeft vorige week gezegd dat
dit zal gebeuren als een meerderheid
van de Kamer het wenst. Ik heb
moeten vaststellen dat tot dusverre
een meerderheid van de Kamer die
wens niet tot uitdrukking heeft
gebracht. Ik verneem graag, hoe het
precies in elkaar zit.
Minister Korthals Altes: Voorzitter!
Ter voorkoming van misverstanden
wil ik op het volgende wijzen. In de
brief die vandaag ter discussie staat,
is een en ander zuiver uitgedrukt. Als
ik mij vorige week bij interruptie
onzuiver heb uitgelaten - hetgeen ik
op dit moment nog even betwijfel zal ik nu een verduidelijking geven.
Als een meerderheid van de Kamer
wetgeving wenst, zal het kabinet
reageren met een proeve. Tot op dit
ogenblik heb ik de indruk dat die
situatie niet geheel ondenkbaar is!
De heer Scholten: Dat staat in de
aanbiedingsbrief. Om die reden kom
ik op deze zaak terug. Twijfel is
meestal goed, maar het stenogram is
in dezen zeer helder. De minister
heeft ten naaste bij gezegd, wat ik
zojuist heb geciteerd. Als het nodig
is, zal ik hierop in derde termijn nog
terugkomen. Mijn vraag was of het
om een nadere aanvulling ging op
hetgeen in het witte stuk is gesteld.
Dat blijkt niet het geval te zijn.
Minister Korthals Altes: Als ik het
zo gezegd heb - en op het gezag van
de heer Scholten neem ik wel aan
dat ik dat ten naaste bij heb gezegd dan heb ik daarmee de geïmpliceerde
wens bedoeld. Het gaat dan om de
geïmpliceerde wens om de proeve
naar de Kamer te sturen. Het is nooit
de opzet van het kabinet geweest om
de Kamer een uitspraak te vragen
over de vraag of zij de proeve in de
vorm van een wetsvoorstel de gang
naar de Raad van State wenst te
laten maken. Het is altijd onze
bedoeling geweest dat dit zou
voortvloeien uit de opvatting van een
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meerderheid van de Kamer dat
wetgeving als zodanig gewenst was.
Vorige week heb ik bepaald niets
anders bedoeld.
De heer Scholten: Dat was erg
duidelijk, Voorzitter. De minister
sprak zojuist over een geïmpliceerde
wens. Daarmee kom ik automatisch
bij de fractie van het CDA terecht. Ik
heb een vraag aan de woordvoerder
van de fractie van het CDA. Ik meen
toch dat er vorige week in de
discussie op twee gedachten werd
gehinkt. Wat de proeve betreft, zei
de woordvoerder van de fractie van
het CDA: het is de eigen verantwoordelijkheid van het kabinet.
Tevens zei hij: ik heb er geen
bezwaar tegen wanneer de proeve
naar de Raad van State wordt
gezonden. Dan komen wij bij de
geïmpliceerde wens terecht, waarover
de minister van Justitie zojuist sprak.
Mijn vraag aan de heer Borgman is:
als de fractie van het CDA inderdaad
een soort verklaring van geen
bezwaar afgeeft, duidt dat dan niet
op het in beginsel instemmen met
een wetsontwerp ter zake, los van de
inhoud ervan? Graag verneem
ik een nauwkeurig antwoord op deze
vraag.
De heer Borgman (CDA): Voorzitter!
Dat antwoord kan ik meteen geven.
Ik heb nadrukkelijk gewezen op de
eigen verantwoordelijkheid die de
regering in dezen heeft. Ik heb
overigens niet het gevoel dat ik de
heer Scholten een college in staatsrecht behoef te geven. Toch wijs ik
hier nog maar eens op. De regering
kan te allen tijde en onder alle
omstandigheden over door haar
gewenste zaken wetsontwerpen bij
de Raad van State aanhangig maken.
De Kamer neemt daarvan kennis. Ter
verduidelijking wijs ik er nog eens op
dat, mocht de regering daartoe
besluiten, wij daarvan vanzelfsprekend kennis nemen. De regering kan
op een bepaald moment ertoe
besluiten om het stuk met het advies
van de Raad van State naar de
Kamer te verzenden. Dan zullen wij
tot behandeling overgaan. Dat is
onze dure parlementaire plicht.
De heer Scholten: Dat heeft de heer
Borgman vorige keer ook gezegd,
Voorzitter. Ik heb niet voor niets
gesteld dat er naar mijn mening op
twee gedachten wordt gehinkt.
Vorige keer heeft de heer Borgman
namelijk nadrukkelijk gezegd dat hij
geen bezwaar heeft tegen het
verzenden van de proeve naar de
Raad van State. Daarom constateerde
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ik dat de fractie van het CDA vorige
week als het ware een verklaring van
geen bezwaar heeft afgegeven. Dat is
een andere nuancering; het gaat hier
toch om de juiste nuancering. Eerst
werd gesteld: de regering ziet maar,
het is haar verantwoordelijkheid. De
eerste stelling van de heer Borgman
kan ik mij, vanuit zijn betoog tijdens
de eerste UCV, zeer goed voorstellen.
De tweede stelling kan ik mij, vanuit
dat eerste betoog, minder goed
voorstellen.
Hij heeft haar de vorige week
echter wel geïntroduceerd en omdat
zij is geïntroduceerd vraag ik: wat zijn
daarvan de implicaties met betrekking
tot de principiële bereidheid van de
CDA-Tweede-Kamerfractie ten
aanzien van wetgeving op dit punt? Ik
wacht het antwoord op deze vraag
af, mevrouw de presidente. Zo nodig
zal ik op deze vraag nog met citaten
terugkomen.
Ik heb nog een vraag aan de heer
Borgman. Daarmee ben ik dan bijna
aan het eind van mijn betoog. In
hoeverre acht de CDA-Tweede-Kamerfractie zich gecommitteerd door
het akkoord dat kennelijk is gesloten
tussen de heer Lubbers en de fractie
van de VVD? Weliswaar is het een
akkoord tussen de heer Nijpels en de
heer Lubbers, maar de heer Dees
heeft namens de fractie van de VVD
dat akkoord hier verdedigd. Kennelijk
is dit akkoord door de fractie van de
VVD overgenomen en door haar
gehonoreerd. Dientengevolge stel ik
met meer reden aan de woordvoerder
van de fractie van het CDA de vraag,
in hoeverre men zich gecommitteerd
acht door dit akkoord.
De heer Borgman (CDA): Naar ik
meen, heb ik op deze vraag al
uitdrukkelijk antwoord gegeven: voor
zover er van een akkoord sprake is,
staat de fractie van het CDA hier
buiten. Wij hebben wederom
kennisgenomen van het feit dat
kennelijk de heren Nijpels en Lubbers
- ik geeft toe, het zijn twee niet
onbelangrijke burgers van dit land bepaalde afspraken hebben gemaakt.
Welnu, wij hebben geen enkele
reden, ons tegen die afspraken te
verzetten, maar dat is het dan.
Er zit dus geen commitment aan
vast; staatsrechtelijk al helemaal niet.
Ons staatsrecht kent namelijk geen
lijsttrekkers. Wij spreken met de
regering via de bewindslieden die
achter de regeringstafel zitten.
De heer Scholten: Kan de heer
Borgman mij nog even zeggen - wij
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beginnen de discussie op dit punt
nu - wat hij verstaat onder de
woorden 'dat de fractie van het CDA
geen reden heeft om zich ertegen te
verzetten'?
De heer Borgman (CDA): Ik vind dat
de CDA-Tweede-Kamerfractie een
heel duidelijke en consistente lijn
heeft uitgezet in dit debat. Daaraan
houden wij ons. That's it.
Wij hebben ons aangesloten bij het
standpunt van de regering; en de
heer Lubbers is toch voorzitter van
de ministerraad! In een brief stelt de
regering, dat de nadelen van wetgeving zwaarder wegen dan de voordelen. Wij delen die conclusie. Daarvan
heb ik in de Kamer ook luid en
duidelijk mededeling gedaan.
De heer Scholten: Mevrouw de
presidente! Is mijn conclusie dan
juist, dat ondanks het feit dat de heer
Borgman zegt geen reden te hebben
om tegen genoemd akkoord bezwaren
te maken, de CDA-Tweede-Kamerfractie èn er volstrekt buiten gehouden is èn zich ter zake in geen enkel
opzicht gecommitteerd acht?
De heer Borgman (CDA): Die vraag
heeft de heer Scholten vorige keer
ook gesteld. Toen heb ik heel
duidelijk en zonder er enig misverstand over te laten bestaan tegen
hem gezegd dat de CDA-Tweede-Kamerfractie erbuiten is gehouden. Wij
zijn niet geconsulteerd en wat ons
betreft hoeft dat ook niet. Wij weten
wat de opstelling van de VVD was en
wij hebben geconstateerd dat het
een goede poging was om tot
klimaatsverbetering te komen. Als
zodanig hebben wij die poging ook
zeer gewaardeerd. Men wilde
nadrukkelijk rekening houden met de
coalitiepartner. Wat het overige
betreft: wij hebben een lijn uitgezet
waaraan wij ons houden.
De heer Scholten: Mevrouw de
presidente! Over wat wel en wat niet
hoeft, wil ik mij op dit moment niet
uitlaten. Ik ben er op dit moment
alleen op uit om zo nauwkeurig als
voor mij mogelijk is een beeld te
krijgen van datgene wat zich heeft
afgespeeld. Wij krijgen deze zaak
namelijk ook plenair te behandelen
en dan behoren de uitspraken van de
heer Borgman volstrekt duidelijk te
zijn. De afspraken voor zover zij er
zijn - hierop zal de heer Lubbers
waarschijnlijk zijn visie geven - zijn
buiten de fractie van het CDA om tot
stand gekomen en deze fractie acht
zich niet gebonden. Dat laatste
behoeft niet uit het eerste voort te
vloeien.
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Mevrouw de presidente! Terecht
heeft de minister van Justitie zich
genuanceerd uitgelaten over het
eventueel weigeren van het contraseign. Hij heeft daarvan gezegd: het
was niet aan de orde.
Welke rol de minister-president ter
zake heeft gespeeld, is voor mij
echter de vraag. Ik heb uit een
uitlating van de heer Den Uyl
begrepen, dat wij dit nog plenair aan
de orde zullen krijgen. Op dit
moment zal ik er dan ook niet verder
op ingaan.
De heer
de hoop
nog een
hetgeen
vroeg.

Leerling (RPF): Ik koesterde
dat ik van de heer Scholten
reactie zou krijgen op
ik hem zoeven bij interruptie

De heer Scholten: Ik heb mijn
argumenten gegeven. Bij wijze van
hoge uitzondering heb ik het
CDA-program niet bij mij. Ik kom
hierop beslist terug. Ik laat nooit een
kans lopen om het CDA-program ten
tonele te voeren.
De heer Leerling (RPF): Ik vind het
niet zo sterk dat de heer Scholten het
programma waarop hij is gekozen,
niet meer kent.
De heer Borgman (CDA): Ik citeer
niet zo vreselijk graag uit eigen werk,
maar ik heb het citaat gevonden wat
ik de heer Scholten nog wil voorhouden. Het gaat daarbij om het eventuele
'commitment' respectievelijk de
verklaring van geen bezwaar van de
fractie als de regering ertoe zou
overgaan de proeve naar de Raad
van State te zenden.
'De proeve van een voorstel van
wet van de zijde van de regering zal
door onze fractie in dit stadium niet
expliciet worden behandeld. De
reden daarvan is gelegen in de door
ons onderschreven stellingname van
de regering die erop neerkomt, dat zij
wanneer zij alles afweegt, wetswijziging nu niet gewenst acht.
De proeve, zo blijkt uit de regeringsbrief, is bijgevoegd voor het geval
een meerderheid van de Kamer, in
een uiteindelijke afweging van alle
argumenten, tot de conclusie zou
komen dat het toch gewenst zou zijn
tot wetgeving te komen. In dat geval
zou zulks moeten gebeuren aan de
hand van bijgaande proeve, zo stelt
de regering. Hieruit volgt dat de
proeve in eerste aanleg is bedoeld
voor die fracties die ondanks de
argumentatie van de regering,
wetswijziging gewenst achten en uit
de aard der zaak niet primair voor die
fracties die met de regering van
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Minister Korthals Altes: Mevrouw
de Voorzitter! Namens de regering
wil ik ook bij mijn antwoord in
tweede termijn de leden van de
Kamer onze erkentelijkheid betuigen
voor de wijze waarop deze discussie
wordt gevoerd. Voordat ik op een
aantal vragen inga die door de leden
van de commissies zijn gesteld, wil ik
vooropstellen dat het kabinet in de
langdurige discussies die zijn
voorafgegaan aan een standpuntbepaling over de proeve, over het
rapport van de staatscommissie en
over het initiatief-voorstel van
mevrouw Wessel, tot de slotsom is
gekomen dat, de voor- en nadelen
van wetgeving afwegende, de
nadelen iets zwaarder zijn blijven
wegen dan de voordelen. Dat leidt
tot de slotsom die is getrokken in de
brief die vandaag aan de orde is: nu
nog geen wetgeving. Op dit ogenblik
blijft het kabinet bij die slotsom.
Ik wil, omdat het vanochtend
aanleiding is geweest tot een
interruptiedebat, ook nog eens
duidelijk aan de Kamer laten weten,
dat de regering heeft gezegd: dit

standpunt nemen wij in, maar wij
vinden uitdrukkelijk dat wij die vooren nadelen met de volksvertegenwoordiging moeten afwegen. Mocht
blijken dat er bij een meerderheid
van de Kamer een voorkeur bestaat
voor wetgeving, dan is ons standpunt
in dat geval het standpunt zoals het
in de proeve is neergelegd. Dat is
tevens het standpunt dat wij innemen
naar aanleiding van het advies van de
staatscommissie. Daarmee hadden
wij aan onze toezegging, dat wij over
het rapport van de staatscommissie
een standpunt zouden bepalen,
voldaan.
Wij hadden daarmee bovendien
een standpunt ingenomen naar
aanleiding van het aanhangige
initiatief-voorstel van mevrouw
Wessel. Ook dat was nodig, omdat
wij daartoe werden genoopt door
onze eigen regels ter zake, namelijk
de aanwijzingen inzake procedureregels voor behandeling van voorstellen
van wet en algemene maatregelen
van bestuur van november 1985,
zoals die zijn opgenomen in de
Staatscourant nr. 236 van 4 december
1985. Daarin is onder paragraaf 4.5
vermeld: ministers dragen er zorg
voor dat zij in voorkomende gevallen
over initatief-wetsvoorstellen kunnen
spreken namens het kabinet. Dat
moest dus uiterlijk gebeuren in de
uitgebreide commissievergadering
die was voorzien voor 10 februari
jongstleden, waarvan deze vergadering de tweede voortzetting is.
Misschien dat het goed is om bij
dit algemene punt - bij de bespreking
dus van de wijze waarop het kabinet
tot die standpuntbepaling is gekomen
en hoe dat standpunt dan is geworden - ook in te gaan op de vraag die
de heer Leerling opnieuw heeft
gesteld en die ook door de heer Van
Dis in eerste termijn was gesteld: wat
zijn de fundamentele beschouwingen
die het kabinet hebben bewogen?
Wanneer je te maken hebt met een
kabinet dat gevormd wordt door een
coalitie - dat is in ons staatsbestel
veelal het geval - bestaande uit
geheel verschillende partijen en vaak
gevormd door mensen met geheel
verschillende levensovertuigingen of
godsdienstige opvattingen, is het
buitengewoon moeilijk om te zeggen:
wij allen zijn nu in homogeniteit tot
een opvatting gekomen, gebaseerd
op die en die diepste levensovertuiging. Wij hebben wel een standpunt
bepaald dat gedragen wordt door
een ook in dit opzicht homogeen
kabinet. Ik ben er echter van overtuigd
dat de uitgangspunten van de

Minister Korthals Altes: Daarmee
vat de heer Scholten wel mijn
persoonlijke mening samen. In de
brief lees ik: nu nog geen wetgeving.
Dat kan ertoe leiden dat na verloop
van tijd een ieder het erover eens
wordt dat er wel wetgeving moet
komen, maar het 'nu nog geen' houdt
in dat het moment waarop een ieder
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Scholten
oordeel zijn, dat wetswijziging niet of
voorshands niet dient te worden
doorgevoerd.'
De heer Scholten: Ik weet ook wel
dat de heer Borgman dat in eerste
termijn heeft gezegd. Verleden week
heeft hij hieraan echter een belangrijke
passage toegevoegd. Hij zei dat de
CDA-fractie geen bezwaar had. Als
een fractie in de Kamer nadrukkelijk
zegt, dat zij geen bezwaar heeft
tegen toezending van de proeve door
het kabinet naar de Raad van State,
dan is dat toch iets anders dan
hetgeen de heer Borgman in eerste
termijn heeft gezegd? Wat zijn de
implicaties van die toevoeging?
De heer Borgman (CDA): Ik zeg niet
zo graag van mijn eigen woorden dat
zij geen betekenis hebben; over het
algemeen hebben ze dat namelijk
wel. Als ik echter heb gezegd dat wij
geen bezwaren hebben, heeft dat
staatsrechtelijk gezien geen enkele
betekenis. De regering is en blijft te
allen tijde vrij. Wij zullen het niet
blokkeren. Dat kunnen wij overigens
niet eens. Ik heb die uitspraak in
ieder geval niet bedoeld als een
aanmoediging aan het kabinet om de
proeve naar de Raad van State te
zenden.
De vergadering wordt van 11.25 uur
tot 11.55 uur geschorst.

D

verschillende ministers niet onder
één noemer zijn te brengen. Dat
maakt het voor een kabinet dan ook
tot een vrijwel ondoenlijke zaak om
met dezelfde vereiste homogeniteit
een fundamentele beschouwing te
houden, zoals door de heren Leerling
en Van Dis is gevraagd.
Ik mag misschien mijn eerdere
uitspraak in herinnering brengen dat
een deel van de ministers, waaronder
ikzelf, aanvankelijk van oordeel was
dat er een wettelijke regeling zou
moeten komen; dat had de voorkeur.
In de loop van de discussie hebben
wij die mening, als gevolg van een
aantal omstandigheden, herzien. Dat
betekent dat voor ministers die staan
op het uitgangspunt dat is neergelegd
in bij voorbeeld het verkiezingsprogramma van het CDA - hetzij dat
voor de vorige verkiezingen, hetzij
het programma dat is vastgesteld
voor de verkiezingen die in mei zullen
plaatsvinden - een ander uitgangspunt, een andere diepste overtuiging
geldt, wat niettemin tot de conclusie
heeft geleid dat op dit ogenblik de
nadelen van wetgeving groter zijn
dan de voordelen; wij zijn bereid om
eventueel een wetsvoorstel, gebaseerd op de proeve, een verdere
gang te laten maken, te beginnen
met de gang naar de Raad van State.
Dit gezegd hebbend en constaterend dat er dus homogeniteit bestaat
met betrekking tot de aan de Kamer
meegedeelde beslissing, moet ik
daaraan toevoegen dat ik het niet wel
voor mogelijk houd, namens het hele
kabinet met eenzelfde mate van
homogeniteit daarover een fundamentele beschouwing over de
diepste overtuiging die daartoe
geleid heeft, te geven. Mijn antwoord
luidt derhalve dat de weg waarlangs
de onderscheiden ministers tot dit
standpunt zijn gekomen, volstrekt
niet dezelfde is geweest. De uitkomst
was wel dezelfde en die is aan de
Kamer meegedeeld.
De heer Scholten: Mevrouw de
presidente! Vat ik het standpunt van
de regering, gelet op wat de minister
van Justitie heeft gezegd, als volgt
goed samen: wel wetgeving, maar nu
nog geen wetgeving?
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tot die conclusie komt, niet gemakkelijk te voorspellen is. In die zin kan ik
anderen daaraan dus moeilijk binden.
De heer Scholten: Ik wil graag een
tweede korte en verhelderende vraag
stellen. Impliceert het zenden van
een proeve naar de Raad van State
- dat zal wellicht gebeuren - niet de
beginselbereidheid van het kabinet
om tot wetgeving ter zake te komen?
Minister Korthals Altes: Dit
impliceert de bereidheid van het
kabinet om in beginsel in gemeen
overleg met de volksvertegenwoordiging, indien blijkt dat de meerderheid
wetgeving wenst, daaraan gevolg te
geven. Het is echter duidelijk dat, zo
er ooit behoefte bestaat aan het
opnieuw overwegen van een wetsvoorstel nadat de Raad van State
heeft geadviseerd, die er in dit geval
zal zijn. In het algemeen geldt de
regel dat een wetsvoorstel niet voor
nadere discussie in de ministerraad
terugkomt, behoudens in de
gevallen waarin het advies van de
Raad van State daartoe aanleiding
geeft.
Er kan bij voorbeeld worden
ontraden, met een wetsvoorstel
verder te gaan. Als de betrokken
minister echter van mening is dat hij
wel met dit wetsvoorstel verder dient
te gaan, komt het advies van de Raad
van State samen met het concept
van het nader rapport van de
betrokken minister terug in de
ministerraad, ten einde daar te
beslissen of overeenkomstig het
advies van de Raad van State wordt
gehandeld dan wel overeenkomstig
de zienswijze van de betrokken
minister.
In dit geval neem ik zonder meer
aan dat de ministerraad, alvorens
verder te gaan, als geheel kennis wil
nemen van het oordeel van de Raad
van State, ook al zou de Raad van
State strikt theoretisch gesproken
geen enkele bedenking hebben.
Mevrouw Haas-Berger (PvdA):
Mevrouw de Voorzitter! Op welk
moment zal het kabinet constateren
dat de meerderheid van de Kamer
voor wetgeving is? Tot nu toe is mij
niets anders geworden. Het kabinet
moet dit constateren, wil het conclusies trekken.
Minister Korthals Altes: Het lijkt
mij dat er alle gronden zijn voor de
ministerraad om reeds nu de conclusie
te trekken, dat er op dit ogenblik een
meerderheid voor wetgeving is. Wij
trekken deze conclusie echter pas
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definitief aan het einde van deze
termijn en dan verbinden wij ook
consequenties hieraan. Mocht de
Kamer een derde termijn willen, dan
wachten wij die uiteraard ook af. Wij
willen niet op de discussie in de
Kamer vooruit lopen. Wij hebben in
de brief min of meer ten overvloede
nog eens heel duidelijk onze intentie
aangegeven dat wij over deze
kwestie gemeen overleg met de
Tweede Kamer willen. Welnu, dan
ligt het voor de hand dat je aan het
eind van dit overleg je conclusies
trekt.

gezonden is dus geweest: als er tot
wetgeving moet worden overgegaan
omdat de meerderheid in de Kamer
dat wil, dan zijn wij bereid zonder
nadere discussie de inhoud van de
proeve aan de Raad van State te
sturen?

Mevrouw Brouwer (CPN): Dat lijkt
mij ook. Het uitgangspunt bij de brief
die het kabinet aan de Kamer heeft

Minister Korthals Altes: Inderdaad.
Ik wil nog ingaan op een aantal
vragen dat primair op het terrein van
de minister van Justitie ligt. Een
aantal daarvan had betrekking op de
rechtsbeginselen. In algemene zin
ben ik daarop al ingegaan. Het lijkt
mij juist nog een beschouwing te
wijden aan het zelfbeschikkingsrecht,
waarover de heren Borgman, Van
Dis, Leerling en Schutte hebben
gesproken.
Het zelfbeschikkingsrecht heeft in
artikel 11 van de Grondwet uitdrukkelijk erkenning gevonden, behoudens
bij of krachtens de wet te stellen
beperkingen. Ik meen dat ik dat de
vorige keer ook in alle duidelijkheid
daaraan heb toegevoegd. Er is dus
geen tegenspraak tussen Grondwet
en proeve. Ik heb dat in mijn eerste
termijn ook al betoogd. Het is echter
eveneens gezegd tijdens de discussies
over de nieuwe Grondwet. Overigens
heeft de staatscommissie er zich op
blz. 35 van haar rapport zorgvuldig
van weerhouden haar voorstellen te
baseren op het zelfbeschikkingsrecht
van de patiënt.
De voorstellen van de staatscommissie waren 'al dan niet' een
uitdrukking van het zelfbeschikkingsrecht. Ik verwijs ook naar blz. 36 van
het rapport: 'De staatscommissie
heeft zich rekenschap gegeven wat
de taak van de wetgever kan en moet
zijn bij een pluriformiteit van opvattingen als even geschetst en welke
belangenafweging voor de wetgeving
relevant is. Het in deze materie
veelvuldig naar voren gebrachte
argument van het zelfbeschikkingsrecht van de mens verstaat de
staatscommissie in het licht van de in
de rechtsontwikkeling waarneembare
tendens om de mens, waar mogelijk,
vrij te laten om naar eigen verantwoor
delijkheid te beslissen. Deze tendens
is merkbaar en verklaarbaar in de
gevallen, waarin de morele consem
sus, welke aan een strafbepaling ten
grondslag ligt, verzwakt en soms
verdwijnt. Dat is in casu het geval.
De wetgever heeft daarnaast de
plicht het leven van de burgers te
beschermen. Deze verplichting is
met zo veel woorden neergelegd in
artikel 2 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden
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Mevrouw Groenman (D'66): De
minister schetst een toekomstige
gang van zaken. Als het voorstel
terugkomt van de Raad van State,
moet er een nader rapport door de
betrokken minister worden gemaakt.
Welke minister is dat dan? Zouden
dat twee ministers kunnen zijn, die
het wellicht oneens kunnen zijn?
Minister Korthals Altes: Ik heb de
gang van zaken bij de behandeling
van een wetsvoorstel geschilderd. Ik
ben daarbij uitgegaan van een model
met één ondertekenaar. Daarom heb
ik heb ik steeds over één minister
gesproken. In dit geval mogen wij
ervan uitgaan dat er twee ministers
bij betrokken zijn. De proeve vermeldt
twee ministers als potentiële ondertekenaars.
Mevrouw Brouwer (CPN): In
principe is het kabinet bereid, de
proeve naar de Raad van State te
sturen, als een Kamermeerderheid
wetgeving wenst. Betekent dit dat
het kabinet meent dat de inhoud van
de proeve voldoende is om zonder
nadere discussie in het kabinet als
wetsvoorstel naar de Raad van State
te sturen?
Minister Korthals Altes: Minister
Brinkman en ik hebben tot op dit
moment geen enkele aanwijzing dat
er over de inhoud van de proeve nog
nader overleg nodig zou zijn. Wij
achten ons gerechtigd, op basis van
de aan de orde zijnde tekst met de
toelichting een wetsvoorstel naar de
Raad van State te zenden.
Ik voeg daar volledigheidshalve
aan toe dat natuurlijk, zolang er nog
niets aan de Raad van State is
toegezonden en aan de Koningin is
aangeboden, voor elk lid van de
ministerraad de vrijheid bestaat om
over een bepaald onderdeel nader
van gedachten te wisselen. Dat kan.
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(EVRM), waarvan de eerste zin van
het eerste lid luidt: 'Het recht van een
ieder op het leven wordt beschermd
door de wet.'
De wetgever zal derhalve moeten
afwegen of en in hoeverre opheffing
van de strafbaarheid van euthanasie
blijft binnen de grenzen van deze
verdragsrechtelijke verplichting'.
Ik heb betoogd dat in het kabinet
ongeveer volgens dezelfde gedachtengang te werk is gegaan. Daarbij
zijn uitdrukkelijk niet de voorstellen
van de staatscommissie of de proeve
van het kabinet gefundeerd op de
opvatting van het zelfbeschikkingsrecht. Wij hebben evenals de
staatscommissie die vraag niet
willen beantwoorden.
Er zijn ook vragen gesteld over de
verhouding tussen de proeve en het
Verdrag van Rome, in het bijzonder
de artikelen 2 en 3.
Het antwoord op de vraag of een
bepaald voorstel al dan niet in strijd
is met hogere wetgeving zal veelal in
sterke mate worden bepaald door de
opvatting, die men heeft over de
wenselijkheid of de onwenselijkheid
van het voorstel. Wie een bepaald
voorstel niet wil, zal spoedig geneigd
zijn aan te nemen dat bepaalde
grondwets- of verdragsartikelen zich
daartegen verzetten. Juridische
bezwaren zullen derhalve zeer
zorgvuldig en met een zekere afstand
tot het vraagstuk waarop de vraag
betrekking heeft, moeten worden
overwogen.
Aan dit uitgangspunt getoetst, kan
ik geen strijd ontwaren tussen de
voorzichtig geformuleerde proeve en
artikel 2 van het Verdrag. Wellicht
ten overvloede wil ik wijzen op de
uiteenzetting van een grote meerderheid van de staatscommissie zelf op
bladzijde 36 van haar rapport.
Artikel 3 van het Verdrag staat
naar onze opvatting hier toch wel
naast. In artikel 3 staat dat niemand
mag worden onderworpen aan
folteringen noch aan onmenselijke of
vernederende behandelingen of
straffen. Ik zie geen rechtstreeks
verband tussen de materie, die wij
hier bespreken - het recht op leven en artikel 3. Primair is, meen ik, bij
artikel 3 gedacht aan het optreden
van overheidsorganen of overheidsdienaren, althans aan degenen die
met enig gezag over anderen zijn
bekleed, onder dat gezag ook
begrepen de bevoegdheid om te
straffen.
Het gaat hierbij om de houding van
de overheid tegenover verdachten,
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gedetineerden of degenen die uit
anderen hoofde niet over hun vrijheid
kunnen beschikken. Dat brengt ook
het karakter van deze artikelen mee.
Zij beogen een aantal grondrechten
te formuleren, waarop primair door
de burger tegenover het staatsgezag
een beroep kan worden gedaan. Hoe
op artikel 3 een beroep zou kunnen
worden gedaan, hetzij voor hetzij
tegen euthanasiewetgeving, vermag
ik niet in te zien.
De heer Borgman (CDA): Ik wil
graag duidelijkheid hebben over wat
de heer Minister zegt. Ik heb genoteerd dat naar het oordeel van de
regering de proeve in ieder geval niet
in strijd is - die formulering gebruikte
de minister - met artikel 2. Ik heb de
minister op dit punt ook gevraagd het
oordeel van de regering te geven
over de eventuele strijdigheid van het
initiatiefontwerp met artikel 2. Over
de proeve heeft de minister duidelijkheid verschaft. Ik wil ook graag zijn
oordeel hebben over het initiatiefontwerp op dit punt.
Heb ik het verder juist dat de
koppeling van de artikelen 2 en 3 in
het kader van de euthanasiewetgeving
door de minister ondubbelzinnig
wordt afgewezen?

men al van oordeel zou kunnen zijn
dat er strijd met artikel 2 kan
ontstaan, de proeve in dit opzicht
heel wat omzichtiger te werk gaat
dan het voorstel van mevrouw
Wessel. Daarmee diskwalificeert het
kabinet echter niet impliciet het
voorstel van mevrouw Wessel als
zijnde in strijd met artikel 2. Die
uitlating neemt de regering niet voor
haar rekening.
De heer Borgman (CDA): Een
memorie van toelichting en overige
stukken, zoals een eindverslag,
blijven toch onderdeel uitmaken van
een wet? In het stuk van mevrouw
Wessel wordt die koppeling tussen
artikel 2 en artikel 3 wèl gelegd, op
basis waarvan (artikel 3) de legalisering van euthanasie wordt gerechtvaardigd. Dat heeft de minister
zoeven nadrukkelijk afgewezen.
Op grond daarvan kom ik tot de
conclusie dat er wel degelijk van een
principieel verschil sprake is.
Bovendien lijkt mij de keuze van een
schulduitsluitings- dan wel een
rechtvaardigingsgrond heel principieel. Ook wat dat betreft verschilt het
initiatief-ontwerp met de proeve van
het kabinet.

Minister Korthals Altes: Mevrouw
de Voorzitter. Er is in zoverre geen
principieel verschil, dat wij gemeend
hebben in de proeve het aantal
waarborgen, alvorens tot actieve
euthanasie kan worden overgegaan,
aanzienlijk te moeten vergroten.
De regering heeft, kennis genomen
hebbend van het advies van de Raad
van State over het initiatief-voorstel
van mevrouw Wessel, zoals dat
aanvankelijk luidde, ook daarin geen
aanleiding kunnen vinden voor
strijdigheid met artikel 2. Wij hebben
wel in de toelichting op de proeve
gezet dat wij menen dat, voor zover

Minister Korthals Altes: Inderdaad
houdt de keuze die wij gemaakt
hebben voor een schulduitsluitingsgrond verband met artikel 2. Laat ik
het zo zeggen: wij hebben in de
discussie over de vraag hoe ver
artikel 2 strekt als onze mening
uitgesproken dat een schulduitsluitingsgrond wat meer afstand schept
dan een rechtvaardigingsgrond.
Overigens kom ik straks nog te
spreken over het praktische verschil
tussen deze strafuitsluitingsgronden.
Daarop ga ik nu dus niet in.
Ik heb ook gezegd dat naar onze
opvatting artikel 3 een ander terrein
bestrijkt en dat wij de bedoelde
relatie niet zien. Het is waar dat de
wetsgeschiedenis van belang kan zijn
voor de uiteindelijke interpretatie
door de Nederlandse rechter. Over
de interpretatie van de artikelen 2 en
3 van het verdrag heeft echter het
Hof in Straatsburg uiteindelijk het
laatste woord. Daarbij behoeft het
Hof zich inderdaad niets gelegen te
laten zijn aan opvattingen van
initiatiefneemsters dan wel van de
regering, zoals die in de onderhavige
stukken zijn opgenomen. Die
opvattingen kunnen wellicht een rol
spelen bij de presentatie van de zaak.
Het Hof kijkt echter, uiteraard, naar
de geschiedenis van de totstandkoming van de desbetreffende verdragsbepalingen.

Euthanasie

UCV55
10 maart 1986

Minister Korthals Altes: Op de
laatste vraag is het antwoord
ondubbelzinnig 'ja'. Wat de eerste
vraag betreft, moet ik het volgende
zeggen. Gelet op het feit dat het
initiatiefvoorstel van mevrouw
Wessel in dit opzicht zeer grote
gelijkenis vertoont met de voorstellen
van de staatscommissie moet ik
zeggen dat wij niet tot de conclusie
zijn gekomen dat het initiatiefvoorstel
in strijd is met artikel 2.
De heer Scholten: Er zijn verschillen
tussen de proeve en het initiatiefvoor
stel. Mag geconcludeerd worden dat,
gelet op deze invalshoek, er geen
principieel verschil bestaat tussen de
proeve en het initiatiefvoorstel?
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De heer Borgman heeft voorts
gevraagd, of het in onze rechtsorde
past dat de beschikking over dood en
leven in handen van artsen wordt
gelegd. Ik meen dat men die vraag
als zodanig niet mag formuleren.
Immers, het uitgangspunt van een
eventueel wettelijke regeling die het
kabinet dan zou voorstaan, is een
andere, namelijk een schulduitsluitingsgrond voor de arts indien aan
bepaalde nauw omschreven wettelijke
criteria is voldaan.
De heer Van Dis heeft ook nog
gesproken over de opvattingen die
ten grondslag hebben gelegen aan
de bestaande wetgeving. In dit
verband heeft hij gevraagd welke
opvatting of levensbeschouwing ten
grondslag ligt aan het huidige artikel
293 van het Wetboek van Strafrecht.
Mijns inziens heeft de wetgever
daarin tot uitdrukking willen brengen,
al meer dan een eeuw geleden, dat
levensbeëindiging op uitdrukkelijk en
ernstig verlangen niet met levensdelicten zoals moord en doodslag over
één kam geschoren mag worden. De
wetgever heeft toen het feit van
artikel 293 namelijk duidelijk minder
ernstig geacht.
Anders had de wetgever met de
strafmaxima voor moord en doodslag
kunnen volstaan. Het feit dat voor
levensbeëindiging op uitdrukkelijk en
ernstig verzoek een minder strafmaximum geldt, betekent dus dat de
wetgever daaraan een andere taxatie
} heeft willen geven.
De heer Van Dis (SGP): Toch blijft
het een feit, dat het een strafbaar feit
is gebleven, hoe men het ook wendt
of keert. Daar ligt dus de fundamentele lijn ten opzichte van de achtergrond. Dat er gradaties zijn in de
beëindiging van iemands leven, hetzij
moord, hetzij doodslag, hetzij
euthanasie, doet op zichzelf aan dat
fundament niets af.
Minister Korthals Altes: Op zichzelf
ben ik dat met de heer Van Dis eens.
De wetgever heeft het feit strafbaar
geacht. De enige gronden waarop de
rechter kan komen tot de beslissing
dat een betrokken verdachte niet
strafbaar is, zijn de aan de algemene
strafuitsluitingsgronden ontleende
situaties, die wij intussen in de
jurisprudentie ook kennen.
In de proeve wordt, rekening
houdende met de rechtspraak die
zich heeft ontwikkeld op basis van de
in ons Wetboek van Strafrecht
opgenomen algemene strafuitsluitingsgronden, de lijn doorgetrokken.
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De wetgever brengt een nader
onderscheid aan tussen gevallen van
doden op verzoek, die in het geheel
niet tot bestraffing behoren te leiden,
en gevallen die wel tot straf, zij het
tot een lichtere dan voor moord en
doodslag, moeten leiden.
Het wetsvoorstel wijkt dus uit een
oogpunt van rechtspolitiek niet af
van de zienswijze van de wetgever
van 100 jaar geleden. Het ligt in het
verlengde ervan. Het houdt rekening
met situaties, die ook in de considerans van het wetsvoorstel worden
genoemd, zoals wijzigingen in de
opvattingen, wijzigingen in de
medische technologie en dergelijke.
Ik wil in dit verband ingaan op de
beschouwingen van mr. FE. Frenckel
in de NRC van 26 februari. Daarin
komt hij ook tot de conclusie dat
wijziging niet nodig zou zijn. Voor
zover ik zijn betoog goed heb
begrepen, achtte hij het huidige
artikel 293 in zijn geheel en artikel
294 ten minste voor een deel
overbodig, omdat een verzoek om
levensberoving onder omstandigheden een strafuitsluitingsgrond zou
opleveren. De strafbepalingen
zouden naar zijn mening sterk
casuïstisch zijn gekleurd. Daarbij
verwijst hij naar strafzaken uit het
midden van de vorige eeuw. Zoals in
Smit's Geschiedenis van het Wetboek
van Strafrecht, deel 2, bladzijde 440,
valt te lezen, gaat artikel 293
inderdaad terug tot het geval van Jan
Slotboom, die in 1851 op de Kalfjeslaan te Amsterdam voor geld een
vrouw op haar verzoek van het leven
beroofde. In de oorspronkelijke tekst
is het iets meer cru beschreven.
Wat er van dit betoog ook zij, de
rechtszekerheid zou, nog afgezien
van alle mogelijke andere overwegingen, bepaald niet gediend zijn met
een geheel of gedeeltelijk doen
vervallen van deze bepalingen met
het argument, dat de strafbepaling
voor moord en doodslag in combinatie
met de algemene strafuitsluitingsgronden die ons wetboek kent,
voldoende zou zijn. Wij hebben al
gezien welke emoties het ten laste
leggen van moord heeft opgeroepen
in een geval, waarin het openbaar
ministerie van mening was dat dit
inderdaad ten laste gelegd moest
worden.
Een vraag die al meermalen in de
discussie naar voren is gekomen, is
de vraag hoe moet worden gehandeld
ten aanzien van een patiënt die
medische behandeling weigert en
daarom euthanasie verzoekt.
Mevrouw Beckers heeft dit in een
interruptie al gevraagd in eerste
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termijn. Zij is vorige week op die
kwestie teruggekomen.
Zoals ik aan het slot van het
interruptiedebat zie, toen ik verwees
naar mijn ambtgenoot van volksgezondheid en zei dat hij nader licht op
de zaak kon werpen, is het gebeurd.
Hij is hierop ingegaan en zal hierop
nog ingaan.
Ik maak een juridische kanttekening, mede gelet op artikel 293,
tweede lid, van de proeve. Ik wil
echter een opmerking vooraf maken.
Verleden week is ook hierover een
interruptiedebatje ontstaan, omdat
mevrouw Beckers zei dat ik een
categorische verklaring had afgelegd.
Hieronder versta ik een pertinente,
met stelligheid geuite bewering. Ik
heb het interruptiedebat in eerste
termijn nog eens doorgelezen. Hierin
begin ik mijn antwoord, nadat er een
zeker misverstand was, met de
woorden: 'Dat weet ik niet.' Dit is
niet iets wat mij vaak over de lippen
komt. Hieruit mag worden afgeleid
dat de stelligheid bij mij op dat
ogenblik niet zo groot was dat het
woord categorisch van toepassing is.
Bovendien heb ik mij uiteindelijk
- ik zou haast zeggen: in grote
hulpeloosheid - gewend tot mijn
ambtgenoot van WVC met de vraag
of hij na wat langere bedenktijd zijn
licht over deze zaak wilde laten
schijnen. Misschien ben ik dus ertoe
gerechtigd, te zeggen dat ik hierover
geen categorische verklaring heb
afgelegd. Ik voeg hieraan nu ter
voorkoming van elk misverstand op
dit punt toe dat ik het nog buitengewoon moeilijk vind, tot een uitspraak,
laat staan een duidelijke uitspraak, te
komen.
Strafrecht-theoretisch is beroep op
overmacht niet mogelijk, als men
zich zelf opzettelijk in een situatie
van overmacht heeft gebracht. Deze
strafrechtdogmatiek spreekt in dit
geval echter niet het laatste woord.
Wie zich namelijk op de strafuitsluitingsgrond in het tweede lid beroept,
is niet de patiënt, die zich dan in de
bedoelde situatie heeft gebracht,
maar de arts. Hij kon er niets aan
doen dat de patiënt heeft geweigerd,
de behandeling te ondergaan die
wellicht levensreddend was geweest.
De arts is geconfronteerd met een
verzoek van de patiënt om euthanasie
op een tijdstip dat hij, de arts, niet
zelf kon bepalen. Hij had slechts het
verzoek te toetsen aan de voorwaarden van artikel 293, tweede lid. De
voorgeschiedenis van het verzoek
ging hem, de arts, in wezen niets
aan. Het alternatief was immers dat
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de patiënt in de wilsvorming werd
belemmerd door wat ik even aanduid
als het dreigement dat hij op een
later tijdstip geen euthanasie kon
vragen, als hij niet in de door de arts
aanbevolen medische behandeling
zou toestemmen.
De toch al uiterst moeilijke
afweging voor de patiënt mag niet
door deze omstandigheid verder
worden verzwaard. De vraag of een
bepaalde behandeling voor een
patiënt die in de terminale fase
verkeert, al dan niet zinvol is, wordt
geobjectiveerd door de verwijzing
naar het heersende medische inzicht,
maar hierbij wordt ook verwezen naar
de patiënt zelf, het voor de patiënt
zinvol zijn. Dit betekent dat het
oordeel mede aan de patiënt is.
Ik begon met volmondig te
erkennen dat dit een moeilijk punt is.
Dit is er een bewijs te meer van dat
zorgvuldige wetgeving, indien men
wetgeving wenst, dringend nodig is.
Deze vragen moeten dan ook nader
worden besproken, mede aan de
hand van de advisering door de Raad
van State. Hiernaar verwijs ik nu dan
ook.
Wij moeten ervoor oppassen dat
deze uitgebreide commissievergadering, die tot inzet heeft het initiatiefvoorstel van mevrouw Wessel, het
voorstel van de regering, nu nog niet
tot wetgeving te komen en zo men wil,
ook een regeringsstandpunt over het
advies van de staatscommissie,
uitloopt in de plenaire behandeling
van een proeve, nog niet een wetsvoorstel zijnde, waaraan geen schriftelijke
voorbereiding en geen advisering door
de Raad van State ten grondslag
liggen.
Hoewel ik mij kan voorstellen dat
men vindt dat, als de regering een
voorstel doet, zij tot in uiterste
consequentie deze vraag zou moeten
hebben doordacht en daarop een
antwoord zou moeten kunnen geven,
vraag ik daarvoor toch verschoning.
Ik ben namelijk van mening, dat wij
daarmee de zorgvuldige wetgevingsprocedure die wij normaal kennen
geweld aan zouden doen,
Wij beginnen dan met het einde
van de beraadslaging over een
wetsvoorstel in de Tweede Kamer in
plaats van met het begin. Dat zijn
immers de advisering door de Raad
van State en daarna de schriftelijke
voorbereiding in de Tweede Kamer.

gemaakt naar aanleiding van het
initiatief van mevrouw Wessel en niet
naar aanleiding van de proeve.
Daarover heb ik niet gesproken.
Minister Korthals Altes: Ik gaf ook
antwoord op een interruptie van
mevrouw Beckers en niet op een
opmerking van mevrouw Haas.
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Dat
is ook weer een misverstand. Die
opmerking werd niet gemaakt in een
interruptie, maar in mijn tweede
bijdrage, ik heb die trouwens gecorrigeerd.
Minister Korthals Altes: Ik moet
mevrouw Haas toch teleurstellen. Ik
ben namelijk ingegaan op een
interruptie die in eerste instantie is
gemaakt door mevrouw Beckers en
waarop zij de vorige keer ook is
teruggekomen. Ik ben nog niet
toegekomen aan hetgeen mevrouw
Haas heeft gezegd in tweede termijn
over het voorstel van mevrouw
Wessel. Ik zou haast denken dat, als
het gaat om de interpretatie van dat
voorstel, een antwoord van de kant
van mevrouw Wessel dan meer voor
de hand ligt dan een antwoord van
de kant van de regering.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Als ik straks aan het woord ben, zal ik
dat antwoord ook graag geven.
Mevrouw Beckers- de Bruijn
(PPR): Ik vond dit inderdaad een van
de belangrijkste inhoudelijke punten
van de proeve. Ik ben voorlopig
tevreden met het antwoord van de
minister, omdat duidelijk wordt dat
ook dit punt mede ter beoordeling
aan de patiënt is. Dat was namelijk
niet duidelijk. In eerste instantie werd
dit alleen door de arts beoordeeld.
Een zelfde vraag ligt er voor mevrouw
Wessel. Haar antwoord komt nog
wel.
Minister Korthals Altes: Ik wil er
inderdaad geen misverstand over
laten bestaan dat de vraag of een
behandeling mag plaatsvinden te
allen tijde een vraag is die ook de
patiënt aangaat.

Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Ik
geloof dat er sprake is van een
misverstand. Ik heb deze opmerking

De heer Schutte (GPV): Ik begreep
op een gegeven moment uit het
betoog van de minister, dat hij zei: de
arts wordt geconfronteerd met een
uitdrukkelijk verlangen van de
patiënt; de voorgeschiedenis daarvan
gaat de arts niet aan; de arts moet
toetsen aan de zorgvuldigheidsvereisten van artikel 293 van de proeve, als
de proeve wet zou worden. Is dat
echter niet een tegenstelling die niet
reëel is?
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De vrijwilligheid is immers ook een
van de eisen waaraan de arts moet
toetsen? Het verzoek moet namelijk
vrijwillig tot stand zijn gekomen. Is
het denkbaar dat de arts daar een
oordeel over geeft zonder terug te
gaan naar de voorgeschiedenis
betreffende de wijze waarop het
verzoek tot stand is gekomen?
Minister Korthals Altes: Om te
beginnen moeten wij voorzichtig zijn
met te spreken over 'de arts'. Er
kunnen in de loop van het ziekteproces
verschillende artsen bij betrokken zijn
geweest. Ik neem nu het voorbeeld
dat iemand een voor een arts
waarneembare ongeneeslijke ziekte
heeft, die op termijn tot een vreselijk
lijden aanleiding kan geven. De
patiënt heeft dan het recht om in een
vroege fase behandeling te weigeren.
Als de patiënt zegt: ik heb deze
ziekte; ik vind dat ik die verder moet
ondergaan; ik zie op tegen een serie
operaties die er uiteindelijk toch niet
toe kan leiden dat ik genees; ik wil dit
ondergaan, dan heeft de arts dit te
respecteren en vindt de operatie niet
plaats.
Als dan in een latere fase de
patiënt in een situatie komt van
ondraaglijk lijden - zoals in de proeve
uiteengezet - en ook is voldaan aan
andere vereisten zoals het feit dat er
sprake is van een concrete doodsverwachting en de patiënt vraagt dan in
vrijwilligheid om het einde te
bespoedigen, dan kan naar mijn
mening niet gezegd worden: u hebt
dat in het verleden geweigerd.
Daarom zou die slotzin van het
tweede lid een verhindering inhouden.
Het is anders, wanneer wij het los
zien van het verleden. Wanneer er in
die allerlaatste fase nog mogelijkheden zouden zijn om pijn te bestrijden,
wordt de vraag inderdaad zeer
moeilijk te beantwoorden. Dan moet
het geval zelf bekeken worden. Als
de patiënt in die pijnbestrijding geen
wezenlijke verlichting van het lijden
ziet, kan de arts inderdaad gevolg
geven aan de euthanasievraag.
Dit is echter een grensgebied,
waarbij het heel moeilijk is om op
grond van een theoretisch voorbeeld
een definitief antwoord op die vraag
te geven. Pijnbestrijding zal veelal
altijd mogelijk zijn. Met de slotwoorden van artikel 293, lid 2, wordt
kennelijk gedoeld op een verder
strekkende medische behandeling.
Die zal echter vanwege de concrete
doodsverwachting ook niet zo veel
meer kunnen betekenen.
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De heer Schutte (GPV): Mevrouw
de Voorzitter! Ik meen dat de
minister een beetje langs de vraag
heen gaat. Het gaat erom wat in zo'n
situatie nu concreet onderdeel b van
het vierde lid van artikel 293 van de
proeve betekent. Daarin staat dat de
geneeskundige de overtuiging heeft
gekregen dat de patiënt zijn verzoek
heeft gedaan en heeft gehandhaafd
in vrijwilligheid en na zorgvuldige
overweging. Dat criterium moet door
de arts getoetst worden.
Dan is het denkbaar dat een arts
die geconfronteerd wordt met zo'n
verzoek, waarvan de indruk wordt
gewekt dat het in vrijwilligheid is
gedaan, aanleiding heeft om terug te
gaan naar de vraag hoe de patiënt in
die situatie tot dat verzoek is gekomen. Is er bij voorbeeld geen sprake
van een druk van de sociale omgeving?
Die teruggang naar deze vraag ligt
volgens mij besloten in de proeve.
Minister Korthals Altes: Mevrouw
de Voorzitter! Ik ben het met de heer
Schutte eens dat de arts zorgvuldig
moet nagaan of de patiënt niet toch
onder een zekere dwang staat en of
de vrijwilligheid waarover in het
voorstel wordt gesproken wel echte
vrijwilligheid is. Dat spreekt vanzelf,
Wij spreken reeds nu in artikel 293
van een ernstig verlangen. Het spreekt
dan vanzelf dat dat ernstige verlangen
van de patiënt ook in de toekomst
gemeten moet worden.
Het kan niet zo zijn - ik had een
ogenblik de indruk dat de heer
Schutte daarop doelde - dat de
patiënt daarin weer een dwang zou
kunnen zien om een behandeling te
ondergaan, waartoe hij zichzelf niet
meer in staat acht. Ik ben het echter
met de heer Schutte eens dat een
primaire vereiste voor een arts is, dat
hij nagaat of het verzoek in vrijwilligheid en niet onder dwang van de
omgeving tot stand is gekomen.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Voorzitter! De minister beantwoordt
nu via de interruptie van de heer
Schutte één van de vragen die ik aan
de heer Brinkman wilde stellen. Ik
weet niet of nog op die pijnbestrijding
wordt teruggekomen? Eén van mijn
vragen in de vorige termijn was: als
die andere, verdere geneeskundige
behandeling ook pijnbestrijding kan
omvatten, is de uiterste consequentie
dan niet dat euthanasiewetgeving
eigenlijk niet nodig is? Ik kan het ook
anders zeggen. Kan adequate
pijnbestrijding voorkomen dat
mensen vinden dat zij toch nog
ontluisterd sterven?
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Ik noem een wat cru voorbeeld,
namelijk het doorbranden van
zenuwen. Men kan mensen via
pijnbestrijding zo laten sterven, dat
zij eigenlijk niet bewust meer kunnen
sterven. Kan dat ook niet ontluisterend
zijn? Moet er niet een heel sterk
onderscheid worden gemaakt tussen
verdere geneeskundige behandeling
en pijnbestrijding?
Minister Korthals Altes: Het is
inderdaad de bedoeling dat de
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur op dit punt terugkomt.
Minister Brinkman: Mevrouw de
Voorzitter! Misschien is het het
meest praktische als ik hierover nu
een korte opmerking maak.
De Voorzitter: Het gevaar is dan,
dat er naar aanleiding van uw
opmerking weer vragen komen. Het
lijkt mij het zuiverste om ons nu te
bepalen tot het antwoord van de
minister van Justitie. U krijgt nog alle
gelegenheid om te antwoorden.
Minister Korthals Altes: Mevrouw
de Voorzitter! Ik kom vervolgens over
een andere vraag te spreken en wel
over een vraag van mevrouw Groenman. Zij heeft over het geval gesproken waarbij een patiënt niet rechtsgeldig zijn wil kan bepalen. Ik heb op
de mogelijkheid van zaakwaarneming
ten behoeve van de patiënt gewezen.
Daarbij dacht ik in het bijzonder aan
het zogenaamde euthanasiedocument, dat juist voor een situatie als
deze relevant is.
De heer Van Dis vroeg nog of nu
voortaan elke notaris desgevraagd
medewerking zou moeten verlenen
aan het opmaken van een euthanasiedocument. Het antwoord is: neen. Hij
zal zich kunnen beroepen op het
artikel in de proeve inzake gewetens
bezwaarden: artikel 293bis.
Hetzelfde geldt voor overeenkomsten in het kader van het arbeidsrecht.
Het artikel over gewetensbezwaarden
lijkt mij afdoende. Het lijkt mij ook
voldoende ruim geformuleerd. Ook
hierover zeg ik echter: als het om de
proeve gaat, zouden redactiediscussies in een latere fase moeten
plaatsvinden.
Mevrouw Groenman ziet in de
introductie van een schulduitsluitingsgrond in de proeve een poging om de
bestaande jurisprudentie, die
inderdaad uitgaat van een ongeschreven rechtvaardigingsgrond, terug te
draaien. Zowel in als buiten de
Kamer, heb ik reeds betoogd, dat dit
niet juist is. Een wet die nog in het
verschiet ligt, kan niet de huidige
jurisprudentie teniet doen.
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Hierop kom ik straks nog terug.
Overigens heeft het onderscheid
tussen rechtvaardigingsgrond en
schulduitsluitingsgrond - hiermee
reageer ik op een interruptie van
mevrouw Brouwer die zij vorige week
maakte - geen betekenis voor de
bewijsvoering. Men kan niet zeggen
- de doctrine of de rechtspraak
bieden daartoe ook geen enkel
aanknopingspunt - dat iemand die op
een rechtvaardigingsgrond beroep
doet, zich in een meer gunstige
uitgangspositie bevindt dan iemand
die een schulduitsluitingsgrond
inroept.
De heer Borgman vroeg hoe de
positie van de Nederlandse arts is die
conform eventuele toekomstige
wetgeving hier te lande, levensbeëindiging op verzoek toepast op een
patiënt van een andere nationaliteit.
Zou die arts als hij aan de Nederlandse
wettelijke voorschriften heeft
voldaan, toch niet het risico kunnen
lopen dat hij in het buitenland wordt
vervolgd? Op die vraag is een
antwoord in algemene zin niet goed
mogelijk. Telkens zal het antwoord in
concreto moeten worden getoetst
aan de wettelijke bepalingen van het
desbetreffende buitenland.
Er moet dus gekeken worden naar
het strafrecht in het buitenland en
men zal daarbij moeten bezien of
men daar een nationaliteitsbeginsel
kent. In Nederland is bij voorbeeld
alleen sprake van strafbaarheid
indien in Nederland én in het
desbetreffende buitenland sprake is
van een strafbaar feit. Wanneer een
dergelijke bepaling in het desbetreffende buitenland niet bestaat en het
feit in dat land strafbaar is en ook
strafbaar blijft, terwijl dit feit in
Nederland niet strafbaar is, zou in het
buitenland vervolging kunnen
plaatsvinden.
Aan het slot van zijn betoog heeft
de heer Borgman zich nog afgevraagd
hoe het nieuwe artikel 293 van de
proeve zich verhoudt tot de plicht om
een ander die in onmiddellijk levensgevaar verkeert, bij te staan. Naar ik
aanneem, doelde hij op de artikelen
255 en 450 van het Wetboek van
Strafrecht. In die artikelen worden
respectievelijk de verlating van
hulpbehoevenden en de niet-verlening
van hulp aan hen die in ogenblikkelijk
levensgevaar verkeren strafbaar
gesteld.
Andere strafbare feiten heb ik in
dit verband niet kunnen vinden. In
het geval van de hiergenoemde
strafbepalingen is het duidelijk, dat
zij geen van beide zijn geschreven
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voor het geval van levensbeëindiging
op uitdrukkelijk en ernstig verlangen.
Ik zie dus geen tegenspraak tussen
de proeve en andere onderdelen van
het Wetboek van Strafrecht.
De heer Borgman (CDA): Het
probleem is alleen, mevrouw de
Voorzitter, dat men dit te voren
natuurlijk niet weet, althans niet
onder alle omstandigheden.
Minister Korthals Altes: Men kan
zich inderdaad voorstellen dat
iemand in ernstig levensgevaar
verkeert, bij voorbeeld bij nadere
verdrinking, maar dat later blijkt dat
betrokkene die verdrinking zelf
gezocht heeft.
Als in dat geval toch hulp wordt
verleend, is dat wel tegen de
bedoeling van de betrokkene in, maar
niet in strijd met artikel 293 zoals het
in de proeve wordt voorgesteld.
Neemt men op losse gronden aan dat
de betrokkene de situatie zelf heeft
gezocht en verleent men geen hulp,
terwijl achteraf blijkt dat er wel
sprake was van een hulpbehoevend
iemand, dan loopt men het risico dat
men artikel 450 overtreedt. De
normale menselijke reactie is:
proberen, hulp te verlenen. Daarmee
is de zaak af.
De heer Borgman (CDA): Ik denk
ook aan een situatie van medicijnmisbruik.
Minister Korthals Altes: Als iemand
wordt aangetroffen met een overdosis
medicijnen, kan worden gedacht aan
een duidelijke poging tot zelfdoding.
Niet ingrijpen zou dan niet strafbaar
zijn. Wel ingrijpen is per definitie niet
strafbaar.
Hoe kan het kabinet zich aan de
ene kant beroepen op de opvattingen
van de strafrechtdeskundigen
Enschedé, Langemeijer en Van Veen,
die zeggen dat wetswijziging niet
nodig is omdat de medische exceptie
uitkomst brengt, terwijl aan de
andere kant een proeve wordt
voorgesteld voor het geval die
wetgeving er wèl moet komen? Ik zal
proberen het nog een keer duidelijk
te zeggen. Het kabinet is van mening
dat wetgeving op dit ogenblik
voorbarig is. Bij die mening heeft het
kabinet zich beroepen op het feit dat
de discussie over dit onderwerp pas
echt is opgelaaid na het verschijnen
van het advies van de staatscommissie.
Het was naar het idee van het
kabinet de bedoeling van de Kamer
om met het advies van de staatscom-
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missie een situatie te bereiken waarin
rijpheid zou bestaan om de volgende
vragen te beantwoorden. Moet er
wetgeving komen en, zo ja, hoe moet
die wetgeving eruit zien? Dat was
ook de opdracht aan de staatscommissie. De commissie kreeg niet de
opdracht per se wetgeving te
ontwerpen. Zij moest vragen beantwoorden omtrent mogelijke wijziging
van wetgeving en omtrent de
wetstoepassing.
Ik veronderstel dat de Kamer bij
het aanvaarden van de motie-Dees
indertijd het gevoel heeft gehad, dat
na de antwoorden van de staatscommissie de kwestie rijp voor beslissing
zou zijn. Op grond van de artikelen van
professor Enschedé samen met de
heren Langemeijer en Van Veen en
van mevrouw Dessaur is het kabinet
tot de conclusie gekomen, dat de
materie nog niet rijp was voor
beslissing.
Daarmee is niet gezegd, dat het
kabinet de opvattingen van genoemden voor zijn rekening wil nemen. Het
tegendeel is het geval. Het kabinet
zegt in het voetspoor van de jurisprudentie van de Hoge Raad uitdrukkelijk
dat het niet in het bestaan van een
medische exceptie gelooft. In
antwoord op een vraag van de heer
Leerling deel ik mee, dat het kabinet
niet heeft gezegd dat het betoog van
mevrouw Dessaur op zichzelf
emotioneel is, hoewel men op goede
gronden staande kan houden dat dat
wel het geval is.
Het kabinet heeft gezegd dat de
discussie over dat betoog zou
kunnen leiden tot emotionaliteit
waaraan wij op dit ogenblik geen
nadere behoefte hebben. Inmiddels
is ook nog een artikel van de heer
Frenkel verschenen. Afgelopen
zaterdag stond in NRC Handelsblad
weer een artikel.
Hieruit blijkt dat de meningen nog
in het geheel niet zijn uitgekristalliseerd. Dat is voor het kabinet het
voornaamste argument geweest voor
zijn standpunt van 'nu nog geen
wetgeving'. Daarmee onderschrijft
het kabinet niet de mening van al
diegenen wier namen ik zoeven heb
genoemd. Het kabinet komt tot een
subsidiair standpunt dat is neergelegd
in de proeve. Wij hebben de meningen
van Enschedé, Van Veen, Langemeijer
en Dessaur ingeroepen om daarmee
aan te tonen dat de discussie nog
onvoldoende tot een einde is
gekomen en wellicht dus nog beter
kan worden voorgezet.
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De discussie wordt ook feitelijk
voortgezet. In NRC Handelsblad van
jongstleden zaterdag staat ook weer
een artikel van de heer Fretz. Ik noem
dat, omdat daarin naar mijn smaak
een onzorgvuldigheid in de discussie
haar intrede doet die ik ook al eerder
heb gehoord, wanneer men zoekt
naar verschillen tussen het voorstel
van mevrouw Wessel en het voorstel
dat in de proeve is neergelegd. Er
staat hier namelijk, dat het cruciale
verschil van mening op dit moment is
gelegen in het criterium van de
uitzichtloze noodsituatie (wetsvoorstel-Wessel-Tuinstra) versus de
concrete doodsverwachting (proeve).
Kan deze tegenstelling worden
overbrugd? Dit is een versimpeling
van de verschillen tussen het voorstel
van mevrouw Wessel en het voorstel
dat in de proeve is neergelegd, een
versimpeling die bij dit onderwerp in
zijn algemeenheid al moet worden
ontraden maar die in dit opzicht
helemaal de zaak onrecht doet.
Vergelijkbaar met het criterium van
de uitzichtloze noodsituatie in het
voorstel van mevrouw Wessel is
namelijk het criterium van het
ondraaglijk lijden in de proeve. Die
staan naast elkaar. Ik zie dus ook
voor het begrip 'versus' geen
duidelijke aanleiding. Het zijn twee
verschillende omschrijvingen voor
nagenoeg dezelfde situatie die wij
daarmee op het oog hebben.
Het verschil tussen het voorstel
van mevrouw Wessel en datgene wat
in de proeve is neergelegd, is dat de
proeve, naast de zorgvuldigheidsvereisten die het voorstel van mevrouw
Wessel kent en waar de proeve hier
en daar een iets andere en naar onze
mening wat stringentere formulering
voor geeft, ook nog het criterium
kent dat er niet alleen sprake moet
zijn van zorgvuldig medisch handelen
maar ook van een voortvloeien uit
zorgvuldig medisch handelen in het
kader van stervensbegeleiding op
een ogenblik dat er sprake is van een
concrete doodsverwachting. In die
zin is het inderdaad duidelijk dat in
de proeve de periode is verengd
waarin de patiënt in zijn ondraaglijk
lijden tegemoet kan worden gekomen
met euthanasie. Daarin zit dan wel
een duidelijk verschil.
Naar aanleiding van het betoog
van de heer Leerling van vanmorgen
wil ik ingaan op de vraag, of ik de
garantie kan bieden dat toekomstige
wetgeving niet een dode letter wordt.
Nu meen ik dat goed overwogen
nieuwe wetgeving die rekening houdt
met de opvattingen zoals die in de
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rechtspraak en in de samenleving zijn
ontwikkeld en die tevens rekening
houdt met de voortgaande ontwikkeling van de medische wetenschap en
de medische techniek, juist een
belangrijke waarborg geeft dat een
dergelijke wetgeving niet snel een
inhoudsloze bepaling zal worden.
Hoe men ook moge denken over
de beide wetsvoorstellen wanneer
het op stemming aankomt, toch kan
- ook gelet op de zorgvuldigheid van
de behandeling in deze Kamer gezegd worden dat voorstanders van
wetgeving er kennelijk alles aan
gelegen is, daarmee de rechtszekerheid te dienen en niet met een
inhoudsloze bepaling te komen. Ik
geloof dat de vrees daarvoor niet
gegrond is.
De heer Leerling (RPF): Uit de
woorden van de minister concludeer
ik dat hij niets kan garanderen en dat
is ook begrijpelijk. Als wij zien hoe in
10 a 15 jaar tijd de hele opvatting
over dit probleem in Nederland zich
heeft gewijzigd en hoe de rechter zijn
uitspraken daarop heeft aangepast,
dan zou het toch denkbaar zijn dat
binnen eenzelfde periode de situatie
zich voordoet waarvoor velen op dit
moment met klem waarschuwen?
De opvattingen in de samenleving
tenderen immers in die richting. Door
de heer Borgman en mij is gewezen
op enquêtecijfers. Hoe relatief die
ook mogen zijn, zij geven wel degelijk
enige indicatie over de ontwikkeling
van het denken in de Nederlandse
samenleving over andere vormen van
euthanasie dan waarover wij nu
spreken.
Minister Korthals Altes: Voor de
zuiverheid van de discussie verzoek
ik de heer Leerling dringend - ik heb
dat vorige week ook al bij interruptie
gedaan - om niet al die gevallen met
het begrip 'euthanasie' te betitelen,
waarin wij niet spreken over doden
op dringend eigen verlangen. Laten
wij het er nu over eens zijn dat wij
hier spreken over doden op ernstig
en nadrukkelijk verlangen.
Dat is wat aan de orde is. Ik ben
het niet eens met de opvatting dat,
als je dat regelt, ook wegen worden
geopend naar vormen daarbuiten.
Juist naarmate je duidelijker maakt,
welke zorgvuldigheidseisen gelden
- ik geloof dat dit de benadering is
van de KNMG - snij je de mogelijkheid
af dat ook daarbuiten mensen
gedood zullen worden, niet op hun
dringend eigen verlangen maar
omdat men denkt dat dit toch maar
beter is.
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Dat is althans het gevoelen van
diegenen die wetgeving op dit
ogenblik voorstaan. De heer Leerling
heeft natuurlijk het recht om daarin
niet te geloven en er dus op tegen te
zijn. Ik neem daar nota van. Het
kabinet zit daar tussenin; het is ook
van mening dat het de vraag is of de
discussie die op dit ogenblik wordt
gevoerd, al voldoende is uitgekristaL
liseerd om de verschillende vereisten
definitief te formuleren. Daarom
wacht het kabinet liever nog even.
De heer Leerling (RPF): Het is geen
kwestie van er niet in geloven. Ik wil
hier duidelijk de waarschuwing
geplaatst hebben dat het die kant op
zal gaan. De minister gaf dat min of
meer zelf ook al toe. Je maakt een
opening en je krijgt dan van lieverlee
misschien toch een verdere uitholling
van normen en waarden waaraan op
dit moment niemand toe is. Ik zie in
de hele medische wereld en in het
denken van velen in deze samenleving
toch een zodanige verschuiving, dat
ik die angst gegrond acht.
Minister Korthals Altes: Ik neem
nota van het standpunt van de heer
Leerling. Ik maak alleen bezwaar
tegen één passage, namelijk dat ik
dat voor een deel al zou hebben
onderschreven, want dat is niet het
geval.
De heer Van Dis (SGP): Wij zijn
bezig met een onderdeel dat van
belang is. Welke waarborgen ziet de
minister in al die zorgvuldigheidseisen
uit de proeve en het wetsvoorstel van
mevrouw Wessel? Bestaat de huidige
praktijk-er worden getallen genoemd
van 6000 situaties per jaar - geheel
uit doden op verzoek of niet op
verzoek? Daar weten wij niets van.
Welke waarborgen schept deze
nieuwe wetgeving dat dit inderdaad
zal leiden tot bij voorbeeld het
indienen van minstens 10.000
verklaringen via de Officier van
Justitie?
Dat is in wezen de achtergrond. Ik
zou mij kunnen voorstellen dat
daarnaast nog een soort preventieve
controle plaatsvindt van de zijde van
het openbaar ministerie, waarbij men
willekeurig een aantal normale
overlijdensakten bekijkt om na te
gaan of er sprake is geweest van een
natuurlijke dan wel onnatuurlijke
dood.
Minister Korthals Altes: Een
waarborg lijkt mij in dit opzicht heel
duidelijk hierin gelegen, dat de
drijfveer voor medici om in strijd met
de waarheid een verklaring van
natuurlijk overlijden af te geven in
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geval van een rechtmatige vorm van
levensbeëindiging op verzoek, komt
te vervallen. De doelstelling is nu
juist om bij het doden op grond van
uitdrukkelijk en ernstig verlangen van
de patiënt in een onhoudbare
noodsituatie of in ondraaglijk lijden,
door een aantal zorgvuldigheidsnormen te geven, de mogelijkheid te
creëren dat de arts, wetende dat hij
zich kan beroepen op een strafuitsluitingsgrond, niet meer de illegaliteit in
hoeft op het moment waarop hij de
verklaring van overlijden opstelt.
Daarin zit ook de waarborg dat aan
al die gevallen waarvan wij nu
hoogstens kunnen vermoeden dat er
wellicht niet voldoende zorgvuldig is
gehandeld, het verzoek toch eerder
onder dwang van de omgeving tot
stand is gekomen dan dat het bij de
betrokken patiënt is gerijpt - deze
gevallen gaan nu voor een belangrijk
deel schuil in de gevallen die het
openbaar ministerie nooit opmerkt een einde komt. In die zin meen ik
dat de wetgeving bepaald waarborgen
geeft, juist tegen het door de heer
Van Dis gesignaleerde gevaar.
De heer Van Dis (SGP): Het feit blijft
natuurlijk bestaan dat er voor welke
arts dan ook altijd de mogelijkheid
blijft om bij een niet gewenste dood
te verklaren dat er sprake is van een
natuurlijke doodsoorzaak. Wat moet
men daar dan mee aan? Gaat men nu
aselect een aantal normale overlijdens
verklaringen natrekken om te bezien
of er inderdaad sprake is van naleving
van de wet?
Minister Korthals Altes: Dat is een
andere vraag. De strafwet heft de
misdadigheid van de mensen niet op.
Wij moeten voorkomen dat er een
wetgeving is die de mensen huns
ondanks, zou je bijna kunnen zeggen
- ik mag dat wellicht niet zeggen - de
illegaliteit in drijft. Ik meen dat de
voorstanders van wetgeving niet
ontzegd kan worden dat zij een
aantal artsen de behoefte om nu
maar in de Illegaliteit te gaan
vanwege het grote risico van straf,
ook in de gevallen dat zij nu nog een
beroep zouden kunnen doen op een
rechtvaardigheidsgrond, onthouden.
Je zult nooit tegen kunnen houden
- dat geeft ik de heer Van Dis toe dat er alsnog valselijk verklaringen
van natuurlijk overlijden zullen
worden opgemaakt. Daar is geen
enkele wetgeving tegen opgewassen.
Het probleem is nu juist dat de
normvervaging al optreedt dat men
zegt: in die gevallen is het eigenlijk
gerechtvaardigd te vervalsen. Dan
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Minister Korthals Altes: Er moet in
de eerste plaats een redelijk vermoeden van een strafbaar feit zijn. In de
tweede plaats wijs ik de heer Van Dis
op de consequenties in de praktijk.
Het betekent namelijk dat een familie
die nog rouwt over de overledene,
plotseling door de overheid wordt
benaderd - of het nu een inspecteur
van de volksgezondheid of een

Minister Korthals Altes: Ik heb die
vraag eigenlijk al beantwoord. Ik
geloof dat met deze wetgeving kan
worden bewerkstelligd dat een groot
aantal gevallen die nu nog 'gemakshalve' worden afgedaan met een
valselijk opgemaakte verklaring van
overlijden en die in de toekomst
binnen de strafuitsluitingsgrond
zouden vallen, buiten het illegale
circuit zullen komen.
Dat kan tevens in de hand werken
dat het aantal andere gevallen, zo dat
er is, zal worden teruggedrukt.
Daarmee wordt namelijk extra
geaccentueerd dat men nu toch wel
heel bewust bezig is een stuk, de
verklaring van vermoedelijk overlijden,
te vervalsen. Nu kan de arts nog
zeggen dat het in de gevallen waarin
het, gelet op de jurisprudentie, wel
mag, zo'n toestand geeft dat hij maar
liever de illegaliteit ingaat. Dat risico
zit erin. Het valt dan ook te verwachten
dat het aantal gevallen dat dan ter
kennis van de justitie zal komen
groter wordt. Het is, naar ik meen,
ook de bedoeling van de voorstellers
duidelijk de grenzen af te palen en
daarmee te voorkomen dat de
grensverlegging optreedt.

Ik kom nog even terug op het
vervolgingsbeleid als zodanig, naar
aanleiding van het pleidooi van
mevrouw Beckers voor wetgeving.
Naar haar oordeel veroorzaakt een
grote toeneming van het aantal
onderonsjes tussen artsen die
euthanasie hebben toegepast en de
betrokken officieren van justitie een
onhoudbare situatie. Ik heb al bij
interruptie geprotesteerd tegen de
onjuiste voorstelling van zaken en
toegezegd dat ik in deze tweede
termijn hierop terug zou komen.
Hoe is de huidige gang van zaken?
In elk geval van een door een arts
toegepaste euthanasie dat aan het
Openbaar Ministerie bekend wordt,
vindt een strafrechtelijk onderzoek
plaats. Hoe worden die gevallen
bekend? Het is verheugend te
constateren dat steeds meer artsen
die euthanasie hebben toegepast
openheid wensen te betrachten hetzij
door naar waarheid een verklaring
omtrent de doodsoorzaak op te
maken, hetzij door zelf of door
tussenkomst van de gemeentelijke
lijkschouwer de betrokken officier van
justitie in te lichten. Door deze
melding bestempelt de betrokken
arts zich tot een verdachte van de
overtreding van artikel 293 of 294
van het Wetboek van Strafrecht. Dan
volgt, in opdracht van de officier van
justitie, altijd een opsporingsonderzoek waarbij de betrokken arts wordt
gehoord en waarbij ook al diegenen
worden gehoord die verder daarbij
betrokken waren, zoals de nabestaanden, andere betrokken artsen,
verpleegkundigen, geestelijke
verzorgers enz.
In de regel vindt tevens een
gerechtelijke sectie plaats. Aldus
vormt zich een strafdossier, dat naar
de behandelende officier van justitie
wordt gezonden die vervolgens, aan
de hand daarvan, het handelen van
de verdachte arts toetst aan de
geldende strafwetgeving en aan de
criteria die in de rechtspraak zijn
ontwikkeld voor straffeloze hulpverlening in geval van levensbeëindiging
op verzoek. Is aan die criteria
voldaan, dan blijft strafvervolging
achterwege. Ik herhaal dat er geen
richtlijnen bestaan voor het opsporings- en vervolgingsbeleid. Het zijn
wet en rechtspraak die het enige
richtsnoer vormen in het vervolgingsbeleid.
Nadat de behandelende officier van
justitie zich aldus een eerste oordeel
heeft gevormd, legt hij de zaak, met
zijn advies, voor aan de hoofdofficier
van justitie, die het dossier vervolgens
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loop je veel eerder het risico van het
afglijden.
Ik heb van de voorstanders
begrepen dat zij dit juist mede
beogen te voorkomen. Ik geloof dat
dit zonder meer van belang is. Er is
echter geen wetgeving die in zichzelf
uitsluit dat iemand de desbetreffende
wet overtreedt.
De heer Borgman (CDA): Naar mijn
gevoel is dit een buitengewoon
wezenlijke zaak. Met de minister
houd ook ik de discussie graag
zuiver. Wij hebben daar beiden met
vele anderen ons best voor gedaan.
Ik wijs de minister echter op de
volgende zin in zijn brief: 'In de
tweede plaats is grote terughoudendheid geboden in het licht van het feit
dat scheppen van ruimte in de wet
ertoe kan leiden dat daarna wederom
grensverlegging optreedt'. Ik denk
dat dit een heel wezenlijk punt is. Dit
is voor mij mede een reden geweest
om dit in mijn eerste termijn met
nadruk naar voren te brengen.
Minister Korthals Altes: Mevrouw
de Voorzitter! Ik ben het ermee eens
dat dit mogelijk is. Ik sta achter de
formulering dat het ertoe kan leiden.
Het behoeft overigens niet. De heer
Van Dis vroeg of deze wetgeving er
niet toe zou leiden dat het werkingsterrein meteen of na verloop van tijd
zou worden uitgebreid tot groepen
die geen eigen verzoek hebben
gedaan. De heer Van Dis vroeg
verder hoe kan worden voorkomen
dat niet alsnog onjuiste verklaringen
van natuurlijk overlijden worden
opgesteld. Daarop heb ik geantwoord.
De heer Van Dis voegt hieraan nu de
suggestie toe of het niet zinvol is, in
een aantal gevallen tot opsporing
over te gaan om te controleren of de
verklaringen wel juist zijn ingediend.
Ik benader deze kwestie puur
strafrechtelijk. Je mag niet tot
opsporing overgaan wanneer er geen
redelijk vermoeden is dat er sprake is
van een strafbaar feit.
De heer Van Dis (SGP): De inspectie
van de volksgezondheid kan dit ook
doen.

officier van justitie is - met de
mededeling dat het overschot alsnog
aan sectie wordt onderworpen. Ik
moet er niet aan denken wat hiervan
de emotionele gevolgen voor
betrokkenen zijn, zonder dat er zelfs
maar een grond is van verdenking
dat er een strafbaar feit is gepleegd.
Dat mogen wij onze medemensen
niet aandoen op grond van de op
zichzelf misschien wel gerechtvaardig
de veronderstelling dat er een groot
aantal valselijk opgemaakte verklaringen van overlijden wordt afgegeven.
Ik meen dat het belang dat de heer
Van Dis wil dienen, ondergeschikt
moet worden gemaakt aan het
beschermen van de persoonlijke
levenssfeer van de nabestaanden.
De heer Van Dis (SGP): Ik bedoelde
niet dat men hiermee verder zou
gaan dan men onder de huidige
wetgeving doet. Het ging mij om het
aantal verklaringen dat onjuist wordt
opgemaakt. Ik vroeg mij af of het te
verwachten is dat al deze gevallen
zonder meer door de nieuwe wetgeving overbodig worden. Overigens
hoop ik niet dat deze wettelijke
regeling tot stand komt. Ik heb er
helemaal geen behoefte aan de
artsen in een kwaad daglicht te
stellen. Ik wilde alleen maar zeggen
dat dit ook maar gewoon mensen
zijn.
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doorgeleidt naar de procureur-generaal, nadat ook de hoofdofficier zijn
oordeel heeft toegevoegd. Daarna
stelt de procureur-generaal de zaak
aan de orde in de vergadering van
procureurs-generaal en binnen die
vergadering vindt dan een laatste
toetsing aan wet en rechtspraak
plaats.
In uitzonderingsgevallen, waarin
bepaalde onduidelijkheden of twijfels
bestaan, wordt besloten tot het
vorderen van een gerechtelijk
vooronderzoek. De resultaten
daarvan zijn dan beslissend voor de
vraag of een verdere vervolging
wordt ingesteld dan wel de zaak
alsnog wordt geseponeerd. Bovendien wordt in een aantal gevallen van
gecompliceerde aard - deze gevallen
zijn niet talrijk - ikzelf in de besluitvorming betrokken.
Wat ik nu omschreven heb, mag
wel worden gekwalificeerd als een
unieke procedure, een procedure die
dan ook uitsluitend toepassing vindt
in euthanasiestrafzaken en die
illustreert hoe uitermate zorgvuldig
het Openbaar Ministerie met deze
zaken omgaat. Dat is de reden dat ik
de vorige week tegen het begrip
'onderonsjes' heb menen te mogen
protesteren.
Zou een fundamentele verandering
intreden indien hetzij de proeve van
het kabinet hetzij het wetsvoorstel
van mevrouw Wessel tot wet zou
worden verheven? Ik meen dat ik ook
die vraag moet opwerpen, omdat
zowel bij mevrouw Beckers als bij
mevrouw Brouwer in dat opzicht enig
misverstand leek te bestaan. In
zoverre zal er voor de betrokken arts,
die euthanasie heeft toegepast, in
beide gevallen geen verandering
optreden dat hij ook dan verdachte
zal zijn en verdacht zal worden van
vermoedelijke overtreding van de
alsdan gewijzigde artikelen 293 of
294 van het Wetboek van Strafrecht.
Weliswaar heeft in die situatie de
wetgever dan bijzondere strafuitsluitingsgronden voor de arts geformuleerd - in het model van de proeve
een schulduitsluitingsgrond en in het
model van mevrouw Wessel een
rechtvaardigingsgrond - maar de
toepasselijkheid ervan in het concrete
geval kan pas in het kader van een
strafrechtelijk onderzoek blijken.
Zoals ik al eerder uiteen heb gezet,
maakt het wat dat betreft niets uit of
ersprake is van een schulduitsluitingsgrond dan wel van een rechtvaardigingsgrond. De betrokken arts zal
aannemelijk moeten maken dat hij
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terecht een beroep op de ene of de
andere strafuitsluitingsgrond doet.
Kan hij dat niet of kan hij dat in
onvoldoende mate dan zal de officier
van justitie beslissen tot het doen
instellen van een gerechtelijk
vooronderzoek of, als de zaak al
voldoende duidelijk is, de verdachte
meteen kunnen dagvaarden ter
terechtzitting.
Dit betekent niet dat uit een
oogpunt van opsporingspraktijk de
wetgeving geen aanmerkelijke
voordelen zou kunnen hebben of zal
hebben boven de bestaande rechtspraktijk, die geheel stoelt op
rechterlijke uitspraken. Het is evident
dat de rechtspositie van de arts
zowel in het model van de proeve als
in het model van mevrouw Wessel
duidelijk omlijnd is. Dat zal het in de
praktijk ook veel eenvoudiger maken
voor het Openbaar Ministerie om te
toetsen of de euthanasiehulpverlening
heeft plaatsgevonden met de vereiste
zorgvuldigheid en overeenkomstig de
overige voorwaarden die de wetgever
heeft gesteld.
Verschaft de betrokken arts
overeenkomstig de bedoelingen van
de wetgever aan de officier van
justitie alle benodigde informatie om
die toetsing te kunnen verrichten dan
zal het opsporingsonderzoek een
licht karakter dragen. De politie zal
dan in de regel niet ingeschakeld
behoeven te worden en gerechtelijke
secties, die juist voor de nabestaanden vaak zo belastend zijn, zullen dan
in beginsel achterwege kunnen
blijven.
Een duidelijk omlijnde rechtspositie
zal ook - ik zei dit al in antwoord op
een interruptie van de heer Van Dis de openheid bij artsen bevorderen,
die euthanasiehulpverlening binnen
de wettelijke grenzen hebben
toegepast. Immers, indien zij op een
integere wijze, dat wil zeggen naar
letter en geest van de wet, hebben
gehandeld, behoeven zij niet te
vrezen voor vervolging en veroordeling en evenmin voor een belastend
opsporingsonderzoek. Het laatste
hangt af van de mate van openheid,
de mate van zorgvuldigheid en de
mate van volledigheid waarmee zij de
officier van justitie inlichten.
Het zal duidelijk zijn dat onder
eventuele toekomstige wetgeving de
procedure van toetsing, zoals die
thans in elk geval dat ter kennis komt
van het Openbaar Ministerie moet
plaatsvinden en door mij eerder is
omschreven, achterwege zal kunnen
blijven. De procedure, hoezeer die
ook thans uit een oogpunt van
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zorgvuldige besluitvorming geboden
is, is naar haar aard zeer tijdrovend
en leidt tot de onzekerheid die de
KNMG aanvoert als grond waarop
wetgeving tot stand zou moeten
komen. Die onzekerheid geldt ook
vaak voor de nabestaanden van de
patiënt. Deze kan zeer belastend zijn.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Voor alle duidelijkheid wil ik nog even
zeggen dat ik het woord 'onderonsje'
verleden week al teruggenomen heb.
Het is natuurlijk niet zo'n net woord,
als je praat over de rechterlijke
macht, maar mij ging het erom dat er
geen democratische controle was.
Daarom pleit ik voor wetgeving. Ik
steun dus verder het verhaal van de
minister. Ik heb ook niet willen
zeggen dat dit geen zorgvuldige
procedures zouden zijn.
Minister Korthals Altes: De
wetgeving is toch juist bedoeld om
door de rechter te worden toegepast
en niet om democratische controle
mogelijk te maken. Ik heb namelijk
het gevoel dat, gelet op de geactiveerde ministeriële verantwoordelijkheid
die op het ogenblik geldt, de democratische controle nog wel eens
intensiever kan zijn dan wanneer het
straks door een officier van justitie in
één van de 19 arrondissementen
wordt behandeld.
In die zin zie ik dus geen voordeel.
In elk geval ben ik mevrouw Beckers
er zeer erkentelijk voor dat zij het
woord 'onderonsje' heeft willen
terugnemen en dat zij mij de gelegenheid heeft geboden om de feitelijke
gang van zaken nog eens uiteen te
zetten.
Mevrouw Brouwer (CPN): De
minister zegt nu met vrij grote
stelligheid dat er in het opsporingsbeleid en t.a.v. bewijslast geen
principieel verschil is tussen de
schulduitsluitings- en de rechtvaardi
gingsgrond. Ik waag dat echter nog
steeds te betwijfelen. Immers, de
rechtvaardigingsgrond sluit de
strafbaarheid van het feit uit en de
schulduitsluitingsgrond die van de
dader, hetgeen natuurlijk een
duidelijk verschil inhoudt in strafrechtelijke termen.
Ik heb hierover ook wel een en
ander gelezen. Uit de historie van de
rechtvaardigingsgronden blijkt dat er
in de rechtspraak wat dat betreft een
gradueel verschil bestaat. Wij
hebben het nu echter over het
vastleggen van zowel de schulduitsluitingsgrond als de rechtvaardigingsgrond in wetsteksten, respectievelijk
de proeve en het initiatief-wetsontwerp.

UCV55
10 maart 1986

55 20

Korthals Altes
Ik weet niet of de minister daarop
nu uitgebreid kan ingaan, maar mijn
overtuiging is - ook het antwoord van
de minister heeft daarin nog geen
verandering gebracht - dat dit
betekent dat er wel degelijk een
verschil is in opsporingspraktijk en de
bewijslast. In het geval van het
initiatiefwetsontwerp is het feit
namelijk niet strafbaar en kan het
Openbaar Ministerie dus niet tot
vervolging overgaan, zo komt het mij
voor, tenzij het Openbaar Ministerie
kan aantonen dat er onzorgvuldig is
gehandeld in de zin die het initiatiefwetsontwerp aangeeft. In de proeve,
mocht die wetsontwerp worden,
staat de strafbaarheid van het feit
voorop. Door de geneeskundige zal
dus aangetoond moeten worden dat
er zorgvuldig is gehandeld. Het kan
zijn dat de minister zegt dat het naar
zijn oordeel anders is; ik heb dan
toch wel behoefte aan een wat meer
gedetailleerde uiteenzetting van de
minister dan nu is gebeurd.
Minister Korthals Altes: Ik heb mij
zojuist beperkt tot de verschillen,
eigenlijk vooral tot de overeenkomsten in de opsporingspraktijk. Dat
houd ik staande. Er is een doctrinair
verschil tussen de vraag of er sprake
is van een rechtvaardigingsgrond,
die het feit als zodanig dus rechtvaardigt en derhalve alle deelnemers aan
het feit straffeloosheid verzekert, en
de opvatting dat onder bepaalde
omstandigheden een dader straffeloos is op grond van een schulduitsluitingsgrond.
Dit doctrinaire verschil in benadering is niet zonder betekenis. Immers,
daarmee wordt ook een oordeel
gegeven over het feit, de toelaatbaarheid; het heeft een ethische lading
die in beide gevallen verschillend van
aard is. De officier van justitie die
wordt geconfronteerd met het
bericht dat iemand op onnatuurlijke
wijze is overleden en dat er sprake
zou zijn van euthanasiehulpverlening,
hetzij in de zin van het wetsvoorstel
van mevrouw Wessel, hetzij in de zin
van de proeve, staat in beide
gevallen echter exact hetzelfde te
doen.
Hij moet namelijk onderzoeken of
er in de eerste plaats sprake is van
een ernstig, dringend verlangen van
de betrokken patiënt, of er in de
tweede plaats sprake is van een
ondraaglijk lijden of een onhoudbare
noodsituatie en of er in de derde
plaats is voldaan aan de zorgvuldigheidsvereisten, die elkaar in beide
wetsvoorstellen enigszins ontlopen,
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maar die in grote lijnen op hetzelfde
neerkomen. Volgens de proeve moet
dan aan nog een aantal factoren
aandacht worden besteed. Komt de
officier echter, hetzij in het ene geval
hetzij in het andere geval, tot de
conclusie dat er sprake is van een
handelen overeenkomstig die wettelijke normen, waardoor de arts een
beroep op de rechtvaardigingsgrond
toekomt of waardoor de arts een
beroep op de schulduitsluitingsgrond
toekomt, dan is de situatie ook daarna
dezelfde. De officier besluit dan tot
sepot. Komt hij echter tot de conclusie,
dat er gerechte twijfel is of daarop
een beroep kan worden gedaan, dan
is de situatie ook dezelfde. Dan komt
er een nader gerechtelijk vooronderzoek of hij brengt de zaak ter terechtzitting.
Ook voor de arts is in beide
situaties de zaak ongeveer dezelfde.
In het ene geval toont hij aan, dat hij
wel degelijk aan al de normen van de
wet heeft voldaan, en doet hij een
beroep op de rechtvaardigingsgrond.
In het andere geval doet hij een
beroep op de schulduitsluitingsgrond.
In die zin heb ik betoogd, dat het
voor de praktijk van de opsporing en
de vervolging geen daadwerkelijk
verschil inhoudt.

verschil in ethische lading is op
grond van de strafrechtelijke doctrine.
Ik heb die ook genoemd. Ik geloof
niet dat ik in dit stadium gehouden
ben, een uitspraak te doen over het
feit waarom het kabinet ertoe is
gekomen. De Kamer wordt geconfronteerd met het feit dat, als het kabinet
zich door de omstandigheden
genoopt zou zien een voorstel naar
de Raad van State te sturen, het een
voorstel zou sturen waarin niet over
een rechtvaardigingsgrond, maar
over een schulduitsluitingsgrond
wordt gesproken. Komt dat voorstel
hier in behandeling, dan kan nader
op de vraag van mevrouw Brouwer
worden ingegaan.
De heer Scholten: Ik heb vanochtend
aan de minister van Justitie en aan
mevrouw Wessel-Tuinstra gevraagd
met het oog op oneigenlijk gebruik
van de regeling die er mogelijkerwijs
komt, een schulduitsluitingsgrond
niet te verkiezen is boven een
rechtvaardigingsgrond. Ik sluit
namelijk niet uit, dat het één een
grotere preventieve werking heeft
dan het ander. Hoe denkt de minister
van Justitie daarover?

Minister Korthals Altes: De
benadering van het kabinet is dat op
grond van de ethische lading een
Mevrouw Brouwer (CPN): Dit kan
schulduitsluitingsgrond restrictiever
natuurlijk een eindeloze juridische
is dan een rechtvaardigingsgrond. Ik
discussie worden. Dat is niet mijn
kan mij dus voorstellen dat de heer
bedoeling. Laat ik dan de vraag als
Scholten gelijk heeft. Dit is echter
volgt stellen. Wat is dan precies de
geen overweging van ons geweest.
diepere achtergrond waarom het
Wat wel een overweging is geweest,
kabinet voor de schulduitsluitingsis de formulering van het Europees
grond kiest en niet voor de rechtvaardi- Verdrag.
gingsgrond, als er zo weinig verschil
Het is gemakkelijker, een uitzondetussen is?
ring op artikel 2 ervan te baseren op
een schulduitsluitingsgrond dan op
Minister Korthals Altes: Ik heb dit
een algemeen geldende rechtvaarditoch al duidelijk uiteengezet. Dat is
gingsgrond. Dit wil niet zeggen dat
namelijk het verschil in ethische
wij tot het oordeel zijn gekomen dat
lading.
een rechtvaardigingsgrond in strijd is
Mevrouw Brouwer (CPN): U mag dit
met artikel 2, maar wij menen dat
natuurlijk zo verdedigen. U heeft
een schulduitsluitingsgrond meer
echter zojuist gezegd, ook in antwoord kans loopt, hiermee zeker niet in
op een opmerking van de heer
strijd te zijn.
Scholten, dat het kabinet vanuit
Wij maken nu voor een deel als
verschillende achtergronden tot dit
juristen onder elkaar en voor een
initiatief, tot de brief en tot de proeve
ander als volksgezondheidsspecialisis gekomen. Het kan dus niet alleen
ten onder elkaar een duidelijk
om de ethische lading gaan. Wij zijn
onderscheid. De vraag is of dit
natuurlijk bezig met een idee van
onderscheid het grote publiek,
wetgeving. De minister van Justitie
waaronder ik op dit ogenblik de
lijkt mij dan de eerst aangewezene
artsen reken, die zojuist al tot
om te zeggen, wat in juridisch
gewonen mensen zijn uitgeroepen,
opzicht voor hem de reden is om te
aanspreekt.
kiezen voor een schulduitsluitingsgrond.
Mevrouw Groenman (D'66): De
minister heeft gezegd dat het verschil
Minister Korthals Altes: Ik kan het
tussen de schulduitsluitingsgrond en
niet anders zeggen dan dat er een
de rechtvaardigingsgrond in de
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ethische lading zit. De bestaande
jurisprudentie hanteert de rechtvaardigingsgrond. Heeft deze een
verkeerde ethische lading. De
minister zei - ik heb het goed
gehoord - dat eventuele toekomstige
wetgeving de bestaande rechtspraak
niet te niet zal doen. Hoe moet ik dit
met elkaar rijmen? Ik begrijp niet
helemaal wat de minister met de
bestaande jurisprudentie wil doen.
Minister Korthals Altes: de
bestaande jurisprudentie kunnen wij
niet veranderen. Iets anders is het
dat een wijziging in de rechtspraak
mogelijk is, wanneer de wet wordt
gewijzigd. Dan heeft de wetgever de
bevoegdheid, een keuze te maken
tussen een schulduitsluitingsgrond
en een rechtvaardigingsgrond, zoals
de rechter in de huidige wetstoepassing de keuze heeft gehad om
hiertussen te kiezen.
De rechter is in een aantal gevallen
op grond van een situatie van
overmacht, een noodtoestand, voor
de betrokken arts die in een conflict
van plichtem staat, zoals ik de Hoge
Raad vrijelijk citeer, tot de rechtvaardigingsgrond gekomen. Deze is niet
in het desbetreffende wetsartikel
neergelegd, maar is algemeen
geldend. Als je als wetgever probeert,
de zaak ten gronde te regelen, ben je
er volkomen vrij in, in afwijking van
de jurisprudentie de voorkeur te
geven aan een in de wet met zoveel
woorden genoemde schulduitsluiting.
Men kan ook zoals mevrouw Wessel
kiezen voor een systeem waarin men
in de wet een uitdrukkelijke rechtvaardigingsgrond geeft. In deze keuze is
de wetgever vrij.
De Voorzitter: De minister was
bezig met het slot van zijn betoog,
naar ik aanneem, althans voordat hij
werd onderbroken.
Minister Korthals Altes: Er moet
nog een antwoord komen op de
staatsrechtelijke vraag van het
eventuele dreigement dat het
initiatiefvoorstel niet zal worden
voorzien van het contraseign. Ik wijd
hieraan een staatsrechtelijke beschouwing, plus een mededeling
over de feitelijke situatie. Bij voorbaat
verzoek ik de Kamer vriendelijk, deze
niet door elkaar te halen.
Het gaat bij het contraseign om de
handtekening die de verantwoordelijke minister - voor het wetsvoorstel
van mevrouw Wessel is dit de
minister van Justitie - moet plaatsen,
wil een voorstel dat door beide
Kamers is aanvaard, kracht van wet
krijgen.

Vaste commissies voor Justitie
en voor de Volksgezondheid

Aan de plaatsing van het contraseign ligt een besluit van de ministerraad ten grondslag. Gaat het om een
wetsvoorstel waarvoor de regering
het initiatief heeft genomen, dan
machtigd de ministerraad de
verantwoordelijke minister of de
verantwoordelijke ministers vooraf
om het wetsvoorstel aan de Koningin
voor te leggen, opdat advies van de
Raad van State volgt en het wetsvoorstel zijn gang door de Kamers maakt.
Neemt een kamerlid initiatief, dan
komt het door de Kamers aangenomen voorstel in de ministerraad aan
de orde alvorens de betrokken
ministers worden gemachtigd, advies
door de Raad van State te bevorderen.
Artikel 4, tweede lid van het Regiement van Orde voor de ministerraad
schrijft dit voor. Op dat moment kan
de ministerraad ook reeds besluiten
tot bekrachtiging.
Dat besluit kan ook worden
opgeschort tot of worden genomen
na de ontvangst van het advies van
de Raad van State. In het kabinet is
derhalve de vraag contraseign ja of
nee? in ieder geval aan de orde als
het wetsvoorstel door de Eerste
Kamer is aanvaard en de Raad van
State advies moet gaan uitbrengen.
In dit geval echter - nu kom ik dus
op de actuele situatie - heeft de
minister-president er reeds eerder
geen misverstand over laten bestaan,
dat de christen-domocratische
ministers bezwaar zouden maken
tegen het verlenen van contraseign.
Daarmee zou een kabinetscrisis over
dit onderwerp nu manifest zijn
geworden. Deze crisis zou dan óf in
het kabinet zijn ontstaan, doordat de
ministers het onderling niet eens
zouden zijn geworden, óf deze
kabinetscrisis zou zijn ontstaan in de
Tweede Kamer ten gevolge van
verschil in opvatting tussen kabinet
en kamermeerderheid. De politieke
conclusie van de woordvoerder van
de fractie van de VVD wordt dan ook
onzerzijds niet bestreden.
Nu kan men zich de vraag stellen
of het juist was, dat in zo'n vroege
fase de minister-president al dat
oordeel heeft gegeven. Ik zou
daarover iets willen zeggen zowel
aan de hand van de literatuur
daarover als aan de hang van de
aanwijzingen die ik vanochtend ook
al citerenderwijze heb ingevoerd.
Artikel 82 van de Grondwet van
1983, bepalende dat voorstellen van
wet kunnen worden ingediend door
of vanwege de Koning en door de
Tweede Kamer der Staten-Generaal,
is in de plaats gekomen van het oude
artikel 126 dat luidde: de Staten-Ge-

neraal hebben het recht voorstellen
van wet aan de Koning te doen.
Oud stelt in het Constitutionele
recht van het Koninkrijk der Nederlanden, deel 2 bladzijde 142 met
betrekking tot de houding van de
regering tegenover initiatiefvoorstellen de vraag, wat de minister
gedurende de behandeling van een
initiatiefvoorstel in de Staten-Generaal te doen staat. Moet hij zich
gedragen alsof dit voorstel hem niet
aangaat of moet hij reeds aanstonds
te kennen geven dat het voorstel
hem al dan niet aanstaat?
Alhoewel formeel gesproken de
behandeling buiten de regering om
gaat, belet niets de minister als hij dit
wenst om aan de openbare beraadslagingen over het initiatiefvoorstel
deel te nemen. Het niet bijwonen van
een debat in de Tweede Kamer zou,
aldus Oud, zelfs als een gebrek aan
deferentie de Kamer kunnen worden
beschouwd. Maar de rol van de
minister is meestal een zwijgende; de
rol van een waarnemer. Die rol zou
hiermee gerechtvaardigd worden,
dat een minister eventueel te zijnder
tijd de Koning moet adviseren over
de bekrachtiging van het voorstel,
nadat de Raad van State is gehoord.
Volgens deze opvatting zou het
niet passen, dat de minister zijn
oordeel geeft voordat de Raad van
State het zijne heeft kunnen uitspreken. Wij spreken dus nu ook over de
tijd, waarin Oud het boek schreef. In
die tijd werd de Raad van State niet
al in het begin van de procedure voor
een initiatiefvoorstel gehoord. Oud
bestreed echter die opvatting. Hij
stelde daar tegenover:
Ik aarzel niet dit standpunt te
verwerpen. Het past naar mijn
mening niet bij de verhouding tussen
ministers en parlement onder het
parlementaire stelsel. Wie met mij de
taak der ministers ziet als één van
leiding geven aan de parlementaire
arbeid, kan er niet mede instemmen
dat bij initiatiefvoorstellen die leiding
geheel wordt prijsgegeven. Dat het
niettemin geschiedt, is te verwonderlijker, waar de ministers er niet aan
denken, zich van deelneming aan het
debat te onthouden wanneer in de
Kamer een motie aan de orde is. Een
motie is grondwettelijk een zaak van
minder betekenis dan een initiatiefontwerp.
Vervolgens geeft Oud aan dat de
Grondwet de motie niet eens kent. Ik
voeg daaraan toe dat dit anno 1986
nog steeds het geval is. Naar de
mening van Oud legt een motie de
regering niet de geringste verplichting
op, zich over de gevolgen die zij aan
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een aangenomen motie denkt te
geven uit te spreken. Dat laatste zou
ik in 1986 niet zonder meer voor mijn
rekening willen nemen.
Volgens Oud moet de regering
daarentegen tegen een aangenomen
initiatiefvoorstel wel op een zeker
ogenblik 'ja' of 'neen' zeggen. Toch
- aldus Oud - nemen de ministers bij
moties regelmatig aan het debat deel
en verzetten zij zich serieus met hand
en tand tegen aanneming ervan.
Op bladzijde 14 van het Constitutuionele recht van het Koninkrijk der
Nederlanden, deel II, stelt Oud dat er
geen sprake van is, dat in de praktijk
van het staatkundig leven de ministers
eraan zouden kunnen vasthouden,
geen oordeel te geven over initiatiefvoorstellen zolang de Staten-Generaal
die niet hebben aangenomen en de
Raad van State daarover niet is
gehoord. Naar aanleiding hiervan
citeer ik het volgende:
'Zij geven een oordeel om te
beginnen herhaaldelijk in directe zin.
Vooral bij initiatiefvoorstellen van
grote politieke betekenis is dit het
geval.'
Hij noemt dan nog een aantal
voorbeelden van rechtstreekse
bemoeienis van ministers met
initiatiefvoorstellen. Dan begint hij
uiteraard in een ver verleden. Het
gaat dan over de minister van
Financiën, Van Doorn, in 1853
tegenover het initiatiefvoorstel tot
afschaffing van enkele belastingen.
Volgens Thorbecke hield de toenmalige bewindsman een hartstochtelijk
en partijdig pleidooi tegen het
voorstel en de voorstellers. Dan
wordt het initiatiefvoorstel-Hartog
genoemd tot wijziging van het
burgerlijk procesrecht in 1894. De
toenmalige minister van Justitie, Van
der Kaay, toonde zich ingenomen
met het voorstel en stelde zelfs
wijzigingen voor. Op bladzijde 146
schrijft Oud daarover het volgende:
'Indien één van de Kamers aan de
regering om inlichtingen vraagt over
een initiatiefvoorstel, dan verplicht
de Grondwet de ministers ertoe, de
verlangde inlichtingen te verschaffen.'
Oud besluit dan zijn beschouwingen
over dit onderwerp door erop te
wijzen: dat het doel van het recht van
initiatief tenslotte geen ander is, dan
mede te helpen bevorderen dat op
wetgevend terrein overeenstemming
tussen regering en Staten- Generaal
wordt bereikt. Tot dat doel draagt het
zeker niet bij wanneer de regering,
zolang de Staten-Generaal niet
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hebben beslist, een afwachtende
houding aanneemt, aldus Oud.
In dit verband kan ook nog artikel
47 van de Grondwet worden genoemd, waarin wordt bepaald dat
alle wetten en koninklijke besluiten
door één of meer ministers en
staatssecretarissen worden getekend.
Ook de commissie Van der
Pot/Donner schrijft in soortgelijke zin.
Op bladzijde 440 staat:
Bij aanneming van een voorstel
wordt nu het advies van de Raad van
State ingewonnen, tenzij zulks al
vanwege de Tweede Kamer zou zijn
geschied. Daarna moet de regering
beslissen over het al of niet verlenen
van bekrachtiging door de Koning.
Ten onrechte wordt wel eens
beweerd, dat ook voor dit geval een
regel van ongeschreven recht zou
vorderen dat de sanctie altijd
verleend wordt.
Van een gewoonte in die zin is
geen sprake, waar in 1917 aan een
wetsvoorstel-Marchand en in 1928
aan een wetsvoorstel-Zijlstra de
sanctie onthouden werd, hetgeen
temeer spreekt als men het geringe
aantal zogenaamde initiatiefvoorstellen in aanmerking neemt. Ook kwam
geen van beide malen de overtuiging
aan de dag, dat door die weigering
van sanctie onrechtmatig zou zijn
gehandeld. Trouwens, ware het
anders, de regering zou ook niet bij
alle wetgeving een medebeslissende
factor zijn, zoals artikel 81 van de
Grondwet toch kennelijk bedoelt.
Welnu, dat is dus de grondslag
voor het optreden geweest. De
opvatting van Oud heeft het nu ook
tot geschreven recht gebracht,
althans voor zover wij die titel willen
geven aan het besluit tot vaststelling
van aanwijzingen inzake procedureregels voor de behandeling van voorstellen van wet en van algemene maatregelen van bestuur van november
1985. Ik heb daar vanochtend al op
gewezen. Over initiatief-ontwerpen
staat in onderdeel 4: Ministers geven
zowel bij de schriftelijke als bij de
mondelinge behandeling van een
initiatief-wetsvoorstel in beginsel alle
inlichtingen en adviezen die van hen
worden gevraagd.
Bij de mondelinge behandeling zijn
de ministers in beginsel steeds
aanwezig. Ministers maken ook
eigener beweging, zowel in de
schriftelijke als in de mondelinge
fase, alle opmerkingen die zij dienstig
achten om te komen tot een goed
wetgevingsprodukt. Ook tijdens de
parlementaire behandeling van een
initiatief-voorstel wordt desgewenst
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aan de initiatiefnemers in beginsel
zoveel en zo snel mogelijk ambtelijke
bijstand van wetstechnische aard
verleend.
Dit onderdeel gaat dan verder met:
Ministers dragen er zorg voor dat zij
in voorkomende gevallen over
initiatief-voorstellen kunnen spreken
namens het kabinet. Daartoe maken
zij dit tijdig bij de ministerraad
aanhangig.
Dit alles heeft ertoe geleid dat het
kabinet op 17 januari tot een
standpunt moest komen. Het is
daartoe ook gekomen. Voor 10
februari had de Kamer namelijk deze
uitgebreide commissievergadering
geagendeerd. Ik maak deze opmerkingen ter schetsing van de achtergrond
van het gebeuren dat vorige week
aan de orde is geweest.
De heer Scholten: Mevrouw de
Voorzitter! Ik heb niet de aandrift om
de citaten die de minister van Justitie
zojuist heeft gegeven, te gaan
bestrijden. Ik stel wel vast, dat het in
alle bedoelde gevallen ging om
bewindslieden die in de Kamer
uitspraken deden nadat zij op de een
of andere manier aan de discussie
hadden deelgenomen. Naar ik
aanneem, waren zij daartoe gemachtigd door het kabinet.
Hier gaat het om het feit, dat een
minister-president buiten de discussies om die in deze Kamer zijn
gehouden en dus buiten het parlemen
taire debat om ergens opvattingen
kenbaar maakt. Ik vind dat daarbij
sprake is van een significant onderscheid met datgene wat de minister
van Justitie hier ten tonele voert.
De minister-president heeft er
geen misverstand over laten bestaan
~ dat zei de minister van Justitie dat de christen-democraten bezwaar
zouden maken tegen een contraseign.
Heeft de minister-president zijn
uitlatingen hieromtrent gedaan in de
ministerraad?
Minister Korthals Altes: Er is geen
misverstand over geweest. De
minister-president heeft er ook geen
misverstand over laten bestaan. Dat
geldt in algemene zin. Ik behoef dus
op de laatste vraag geen antwoord te
geven. Naar ik meen, ben ik ook niet
bevoegd te zeggen wat wel en wat
niet in de ministerraad is besproken,
tenzij het om de resultaten van de
besluitvorming gaat en die resultaten
naar buiten worden gebracht.
De heer Scholten: Is hierbij dan
sprake van - en nu gebruik ik de
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woorden van de minister van
Justitie - een resultaat van besluitvorming?
Minister Korthals Altes: Op zijn
minst is er sprake van besluitvorming
door een aantal christen-democratische ministers, zo lijkt mij.
De heer Scholten: Dat begrijp ik,
althans: ik hoop dat dit zo is.
Minister Korthals Altes: Zoals ik
echter heb gezegd: de vraag als
zodanig over wel of niet een contraseign, komt pas in een latere fase in
de ministerraad aan de orde.
De heer Scholten: Ik dank u voor dit
antwoord.
Mevrouw Groenman (D'66):
Mevrouw de Voorzitter! Ik heb wat
moeite met de opmerking die ik wilde
maken nu de heer Scholten deze
vraag al heeft gesteld. Ik had
namelijk ongeveer dezelfde vraag
willen stellen. Vorige week heeft de
minister heel duidelijk gezegd dat het
punt van het contraseign niet in het
kabinet aan de orde was geweest.
Het zou namelijk niet te verwachten
zijn dat voor 21 mei de zaak werd
afgehandeld. Het staat dan vast, dat
het punt van het contraseign niet in
het kabinet aan de orde is geweest,
laat staan dat er de dreiging van een
kabinetscrisis of iets dergelijks is
geweest.
Verder blijft wel het feit gelden, dat
wij te maken hebben met de hier
aanwezige bewindslieden en de
minister-president hebben wij
helemaal niet gehoord!
Minister Korthals Altes: Wat ik
vanochtend aan de heer Scholten
heb geantwoord, wijkt daarvan niet
af. Ik heb gezegd dat de vraag van
het al of niet contrasigneren pas aan
de orde komt, nadat een wetsvoorstel
door de Eerste Kamer is aanvaard en
aan de ministerraad is gepresenteerd.
Dan komt pas de formele vraag aan
de orde: wordt het wetsvoorstel aan
de Raad van State voorgelegd, kan
nu reeds over de bekrachtiging
worden beslist, of wordt over de
bekrachtiging pas beslist na het
advies van de Raad van State?
In dit geval hebben de christen-democratische ministers er geen
misverstand over laten bestaan, dat
zij aan een dergelijke beslissing tot
bekrachtiging niet zullen meewerken.
Dat betekende dat daarover vermoedelijk een crisis zou ontstaan. Ik
verwijs naar mijn antwoord in eerste
termijn. Voor het overige ben ik van
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mening dat het ook christen-democratische ministers vrij staat, hun
mening niet alleen binnen de
ministerraad of het parlement, maar
ook daarbuiten te uiten.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Het contraseign was dus wel aan de
orde en de formele vraag is kennelijk
uitgesteld ...
Minister Korthals Altes: Ik maak nu
een interruptie in deze interruptie. De
indruk is gewekt dat in de ministerraad
op een zeker ogenblik de verlenging
van het contraseign als agendapunt
aan de orde was. In alle duidelijkheid
heb ik gezegd dat dat niet het geval
was.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Wij hebben hier dagenlang gediscussieerd. Dwars door al die discussies
heen speelde de vraag van het
contraseign. Het was dus wel
degelijk aan de orde, zij het niet in de
door de minister genoemde formele
zin.
De minister heeft gezegd dat het
kabinet, als de Kamer dat wil, de
bereidheid heeft om beide voorstellen
naar de Raad van State te sturen.
Houdt dat de politieke verplichting in
dat straks de Kamer vrij gelaten
wordt, voor een van beide wetsvoorstellen te stemmen? Is dat het
logische gevolg van de bereidheid
om beide voorstellen naar de Raad
van State te sturen of heeft dit er
niets mee te maken en zien wij straks
wel verder?
Minister Korthals Altes: Ik kan mij
niet voorstellen dat iemand een
afspraak durft te maken die zou
inhouden dat de Kamer niet vrij is om
te stemmen. Een dergelijke afspraak
komt niet voor. In die zin ontgaat mij
de betekenis van de vraag.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Dan stel ik mijn vraag anders. Nu het
kabinet bereid is, beide voorstellen
naar de Raad van State te sturen,
vindt de minister het dan voor de
hand liggend dat de vraag van het
contraseign opnieuw op deze wijze in
het geding komt als de Kamer besluit
voor een van beide voorstellen te
kiezen?
Minister Korthals Altes: De vraag
van het contraseign zal altijd aan de
hand van de concrete omstandigheden moeten worden beantwoord. Het
is een andere vraag in hoeverre het
kabinet of iemand die denkt bij de
kabinetsformatie een zekere rol te
spelen bereid is over bepaalde
onderwerpen afspraken te maken.

Euthanasie

Dat is nu allemaal niet aan de orde.
Het gaat nu om de vraag wat ertoe
geleid heeft, dat twee weken geleden
het voorstel is gedaan om het
initiatief-voorstel opnieuw naar de
Raad van State te sturen, hangende
de behandeling. Daaraan lag ten
grondslag het feit dat de kwestie van
het contraseign materieel aan de
orde was. Die kwestie is namelijk
altijd aan de orde zolang wetgeving
een gezamenlijk produkt van StatenGeneraal en regering is.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Als ik mij niet vergis, heeft de
minister van Justitie uitdrukkelijk het
woord 'bereidheid' gebruikt: de
bereidheid van het kabinet om beide
voorstellen naar de Raad van State te
sturen als de Kamer dat zou willen.
Wat betekent die bereidheid van het
kabinet op dit moment voor het
voorstel van mevrouw Wessel-Tuinstra? Dat woord suggereert op zijn
minst, dat er straks ook de bereidheid
is om de conclusies te trekken als de
Kamer voor dat wetsvoorstel wil
stemmen.
Minister Korthals Altes: Ik zou dan
bij een andere gelegenheid moeten
hebben gesproken over die bereidheid
van het kabinet om het voorstel van
mevrouw Wessel naar de Raad van
State te zenden ter advisering. Ik heb
mij vanochtend namelijk puur en
alleen beperkt tot de bereidheid van
het kabinet om...
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Dat is in eerdere instantie geweest
tijdens de eerste of tweede vergadering. Ik heb het stenogram; ik kan het
zo nakijken. Het ging om de bereidheid
van het kabinet om, als de Kamer
daarom vraagt, beide voorstellen
naar de Raad van State te sturen. Ik
ben daar zeker van.
Minister Korthals Altes: Toch wil ik
het risico van een iets verkeerde
interpretatie niet geheel bij voorbaat
uitsluiten. Het kabinet heeft in de
eerste plaats vanaf het begin over de
proeve gezegd, dat het bereid is om
een wetsvoorstel overeenkomstig de
tekst van die proeve naar de Raad
van State te zenden ter advisering,
namelijk in het geval dat een meerderheid van de Kamer wetgeving
wenst.
In de tweede plaats is er uiteraard
de bereidheid van het kabinet, aan elk
verlangen van de Kamer om in welke
fase dan ook een initiatief voorstel
ter advisering aan de Raad van State
te zenden gevolg te geven. Maar dat
heeft twee verschillende oorzaken. In
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het ene geval moet het een verzoek
van de Kamer zijn; daartoe kan het
kabinet geen initiatief nemen. In het
andere geval heeft het kabinet
gezegd: wij zijn wel degenen die het
initiatief nemen, maar wij nemen dat
initiatief met die proeve slechts in
het geval dat een meerderheid van
de Kamer wetgeving wenst.
De heer Borgman (CDA): Ik heb
geboeid geluisterd naar de uiteenzetting van de minister. In die uiteenzetting was opgenomen een verslag van
de opstelling van de christen-democratische ministers. Dat is buitengewoon belangwekkend, maar ik wil
vastgesteld zien dat het hier uiteindelijk gaat om het feit dat de minister
van Justitie namens de regering het
standpunt van de regering in de
Kamer neerlegt. Hij doet dat op basis
van een brief die door de regering is
verzonden, een brief die als eerste
handtekening die van de minister van
Justitie draagt.
Staatsrechtelijk is het dus niet van
wezenlijke betekenis, welke groep
ministers het betreft: christen-democratische ministers of VVD-ministers.
Staatsrechtelijk gaat het erom dat de
regering een heel duidelijke keuze
heeft gemaakt, namelijk de keuze
voor geen wetswijziging, en de
bereidheid heeft getoond om,
wanneer de meerderheid van de
kamer wel tot wetswijziging wenst
over te gaan, daarvoor dan denklijnen,
ideeën, aan te dragen. Dat is een
stuk van de regering en geen stuk
van christen-democratische bewindslieden. Ik meen dat dit staatsrechtelijk
ook niet kan.
Minister Korthals Altes: Met dat
laatste heeft de heer Borgman
volstrekt gelijk. De brief is verzonden
door twee ministers, handelend
namens een in dit opzicht homogeen
kabinet. Daarover is geen twijfel
mogelijk. Dat geldt voor de hele
inhoud van de brief en het geldt voor
de proeve.
De heer Borgman (CDA): De
staatsrechtelijke conclusie is dan, dat
voor een eventuele weigering van de
CDA-ministers tot het contraseign,
wat de Kamer overigens niet kan
beoordelen, ook deze minister van
Justitie en het hele kabinet de
verantwoordelijkheid hebben
genomen.

de Kamer schrijft 'nu geen wetgeving'
en als de Kamer er anders over denkt
en wel het wetsvoorstel van mevrouw
Wessel aanvaardt - daar zag het toch
een ogenblik naar uit - dan treedt
een situatie in waarop de brief geen
betrekking heeft.
Op die situatie heeft betrekking,
dat op dat moment duidelijk was dat
de christen-democratische ministers
dan niet de vereiste machtiging
zouden willen geven. Ik heb gezegd:
dan kan er een crisis ontstaan, hetzij
binnen het kabinet op grond van
onenigheid binnen het kabinet, hetzij
tussen het kabinet en de kamer, als
die onenigheid er niet is. Dat zou
kunnen. Aan Van der Pot ontleen ik
dat het kabinet inderdaad bevoegd is
om die bekrachtiging te onthouden.
De heer Borgman (CDA): Uit het feit
dat de regering de proeve heeft
meegezonden - bedoeld voor een
eventueel gebruik in de situatie,
waarin het kabinet de Kamer niet kan
overtuigen van zijn wens, niet tot
wetswijziging over te gaan - blijkt
toch dat zij van oordeel is dat zij
geen verantwoordelijkheid kan
aanvaarden voor het initiatiefvoorstel
zoals het er nu ligt? Dit betekent toch
ook dat de regering van oordeel is
dat, als wetswijziging zou moeten
plaatsvinden, dit langs die lijnen zou
moeten geschieden?
Minister Korthals Altes: Een kleine
correctie: daarmee gaf de regering
aan, dat zij op dat ogenblik geen
verantwoordelijkheid wilde nemen
voor het initiatief-ontwerp zoals het
er toen lag.
De regering neemt altijd de
verantwoordelijkheid op zich voor
een wetsontwerp waarvoor zij zelf
het initiatief neemt. Als dat door de
Kamer wordt geamendeerd en een
amendement wordt bestreden en
niettemin aangenomen, behoeft dat
niet altijd in te houden dat de
regering dan het wetsontwerp
terugneemt of iets dergelijks. Het
staat dus niet altijd bij voorbaat vast,
wat er gebeurt als de regering haar
zin niet krijgt in de Kamer.

nog een paar vragen te stellen. Vond
de dreiging met een kabinetscrisis
voor of na de proeve plaats? Was de
proeve een poging om de kabinetscrisis te voorkomen, of was zij een
poging om zorgvuldige wetgeving op
het gebied van de euthanasie te
verkrijgen? Ik vind dat daartussen
een groot onderscheid bestaat.
Minister Korthals Altes: Ik meen
dat het debat dat hier veertien dagen
geleden gevoerd is naar aanleiding
van een verklaring die de voorzitter
van de VVD-fractie toen heeft
afgelegd, handelde over de actualiteit
en niet over een situatie van medio
januari of daaromtrent. Voor het
overige geloof ik niet gehouden te
zijn, informatie te geven over de
vraag, hoe in het kabinet bepaalde
besluitvorming tot stand komt. Als
alle ministers dat besluit voor hun
rekening nemen, is dat een gegeven
en staan zij er achter. Wat eraan
vooraf is gegaan, zou alleen enigermate in de Kamer zijn onthuld
wanneer op dat moment een crisis
was ontstaan. Het is heel zeker dat dit
niet is gebeurd. Ik behoef dus geen
antwoord te geven op die vraag.
Voor het overige constateert
mevrouw Brouwer terecht dat er
verschil van mening kan bestaan over
de vraag, of een kabinetscrisis al of
niet gewenst is.
Mevrouw Brouwer (CPN): Daarom
kun je het staatsrecht niet altijd erbij
halen om het eigen handelen te
rechtvaardigen. Het staatsrecht
houdt immers niet op voor de
kabinetscrisis, maar gaat natuurlijk
gewoon door bij de vraag, hoe je een
kabinetscrisis benadert.
De minister zelf heeft aangegeven,
wat de houding van de christen-democratische ministers was. Ik vind
het dan niet meer dan fair om ook
aan te geven, wat de houding van de
liberale ministers was. Als het over
de euthanasiewetgeving zelf gaat,
rijst althans bij mij de vraag, wat in
de proeve en de brief van het kabinet
is ingegeven met betrekking tot de
vragen, hoe wij een zorgvuldige
behandeling van de wetgeving
kunnen bereiken en via welk compromis een kabinetscrisis kan worden
vermeden. Het lijkt mij dat de Kamer
het recht heeft, op die vragen een
antwoord te krijgen.

Minister Korthals Altes: Hier gaat
de heer Borgman een stap verder
dan door de feiten wordt gerechtvaardigd. Als het kabinet in een brief aan

Mevrouw Brouwer (CPN): Interessant is dat uw redenering ophoudt bij
de dreiging van een kabinetscrisis,
alsof dat de grootste ramp zou zijn
die Nederland zou kunnen overkomen!
Het zal u bekend zijn dat ik daar wat
anders over denk. U zegt dat de
christen-democratische ministers
weigerden, verder mee te werken als
dit zo door zou gaan. Bij mij rijst dan
de vraag, wat de opstelling van de
liberale ministers was. Ik heb daarbij

Minister Korthals Altes: Ik heb
gezegd dat in dit geval de ministerpresident reeds eerder er geen
misverstand over heeft laten ontstaan
de christen-democratische ministers
bezwaar zouden maken tegen het
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Korthals Altes
verlenen van het contraseign. De
liberale ministers hebben zich
daarover niet uitgelaten; die zaak
was niet aan de orde.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Die zijn voor het blok gezet!
Mevrouw Brouwer (CPN): Aan de
minister-president is dus meegedeeld,
dat voor de liberale ministers het
contraseign niet aan de orde was?
Minister Korthals Altes: Iedereen
heeft zijn eigen verantwoordelijkheid.
De verantwoordelijkheid van de
christen-democratische ministers
bracht met zich, dat zij hierover geen
enkel misverstand wilden laten
bestaan. Die verantwoordelijkheid
kan ik hun niet ontnemen. Het recht
dienovereenkomstig te handelen kan
ik hun evenmin ontnemen. Dat neemt
echter niet weg dat de ministerraad
als geheel op deze zaak toen niet
behoefde in te gaan. Ik heb al
voorgelezen dat de ministerraad als
geheel aan de hand van de aanwijzingen een standpunt moest innemen
over het wetsvoorstel van mevrouw
Wessel-Tuinstra. Dat standpunt is
duidelijk neergelegd in de brief.
Aan die brief hangt dan ook nog
een proeve. Dat is waar wij allen
achter staan. Wat het gevolg zal zijn
- dat is altijd het grote bezwaar
wanneer je spreekt over hypothetische situaties - als de Tweede Kamer
en de Eerste Kamer het wetsvoorstel
van mevrouw Wessel-Tuinstra
aanvaarden, daarvan zeg ik alleen dit.
Op het moment waarop er geen
twijfel over is dat de christen-democratische ministers hun medewerking
niet verlenen, is er een kans op crisis,
hetzij binnen het kabinet, hetgeen
per definitie inhoudt dat er kennelijk
geen overeenstemming is, hetzij
daarbuiten, hetgeen inhoudt dat er in
het kabinet kennelijk wel overeenstemming is. Wat dat nu allemaal zou
zijn, onttrekt zich aan de waarneming,
aangezien een en ander zich nog niet
heeft voorgedaan.

formeel liet weten dat de CDA-bewindslieden tegen het plaatsen van
het contraseign waren en zo een
dreiging van een crisis in het vooruitzicht stelde, zonder dat daarover
democratisch op grond van de
uitkomst van het wetsvoorstel
gesproken was.
Minister Korthals Altes: Mag ik
antwoorden met een wedervraag?
Waar staat in wet of Grondwet dat
het recht op meningsuiting van
bepaalde ministers is beperkt?
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Ik
heb het niet per se over een meningsuiting. Ik vraag mij alleen af of de
opmerking van de minister-president
waardoor de dreiging van een
kabinetscrisis in het vooruitzicht
werd gesteld, zonder dat democratisch op grond van de uitkomst van
het wetsvoorstel is gesproken, in de
geest is van wat Oud, Pot en Donner
hebben geschreven. De minister-president heeft gezegd dat het contraseign nog niet aan de orde was. De
democratische discussie heeft
daarover dus kennelijk nog niet
plaatsgevonden. Tevens vraag ik mij
af of dit een juiste gang van zaken is.

sche ministers geen misverstand
over hun standpunt hebben laten
bestaan. Niemand kan hun dat
kwalijk nemen.
Dat standpunt was, naar ik meen,
af te leiden uit de standpunten die
overigens binnen het CDA worden
ingenomen en niet onder stoelen of
banken worden gestoken of onder de
korenmaat gesteld. Die duidelijkheid
mag ook gegeven worden. Ik acht
het ook niet onredelijk dat hieraan
conclusies worden verbonden. Ik heb
gezegd dat dit op de ene of op de
andere manier tot een crisis zou
hebben geleid.
Ook bij politiek handelen is het
verstandig altijd - voor zo ver men de
gevolgen van dat handelen kan
overzien - met inachtneming van de
verwachte gevolgen te beslissen hoe
men zal handelen.
De vergadering wordt van 14.18 uur
tot 15.00 uur geschorst.

D

Mevrouw Haas-Berger (PvdA): De
minister heeft gezegd dat de kwestie
van het contraseign formeel nog niet
aan de orde was. Hij heeft Oud, Pot
en Donner gereleveerd die hebben
geschreven dat het kabinet de
opvattingen over het initiatief-wetsvoorstel naar voren moet brengen.
Waar de kwestie van het contraseign
- men mag dit altijd weigeren formeel nog niet aan de orde is
geweest, is de vraag van belang of
het juist is dat de minister-president

Minister Korthals Altes: Mevrouw
Haas gaat nu een stapje te ver in het
citeren met hetgeen er is gezegd. Zij
spreekt over het dreigen met een
kabinetscrisis. Dat is een interpretatie
van feiten die ik heb gegeven. Ik heb
gezegd dat de christen-democrati-

Minister Brinkman: Mevrouw de
Voorzitter! Ook ik dank de leden van
dit Huis die vragen aan de regering
hebben gesteld. Collega Korthals
Altes heeft op de meeste vragen al
een antwoord gegeven. Voor mij
resten er nog enkele. De eerste
hebben betrekking op de verdere
procedure bij de Raad van Europa.
Uiteraard streven wij naar een
serieuze en diepgaande discussie in
dat kader. Daarbij is het zaak de
bespreking van het vraagstuk van de
euthanasie zorgvuldig voor te
bereiden. Het rauwelings presenteren
hiervan in het Comité van Ministers
zal niet onmiddellijk kans maken op
een succesvolle behandeling.
Daarom leek het ons verstandiger
de materie eerst op de agenda van
de meest betrokken steeringcommittees te laten plaatsen. Dat impliceert
echter dat het behandelingstempo
mede afhankelijk is van de reactie
van de vertegenwoordigers van de
andere participanten in de Raad van
Europa. Daarom kan ik op dit
moment nog geen termijn noemen.
Vanzelfsprekend zullen wij aandringen
op een spoedige en serieuze behandeling.
Onder anderen de heer Scholten
heeft gevraagd naar de verdere
procedurele gang van zaken. Ik heb
al eerder gemeld dat wij de zaak op
11 april aan de orde zullen stellen in
het bureau van de gezondheidscommissie, een van de betrokken
stuurgroepen. Wij zullen dan - ik zei
dit al in antwoord op een vraag van
de heer Leerling - tot een zorgvuldige
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Minister Korthals Altes: Ik durf
mijn mening niet op één lijn te stellen
met die van de zojuist aangehaalde
schrijvers. Ik kan mij niet voorstellen,
dat zij tot de conclusie zouden
komen dat een minister die handelt
op grond van zijn verantwoordelijkheid, wanneer hij er volstrekt van
overtuigd is dat een wetsvoorstel niet
tot wet moet worden verheven en
zijn politieke geestverwanten die
zelfde overtuiging delen, niet in elk
stadium de vrijheid heeft om aan die
gedachte uiting te geven.
Waarom is er op alle mogelijke
gebieden openbaarheid, maar zou
men bij een zo essentiële vraag of
een kabinet wel of geen machtiging
tot het vragen van koninklijke
bewilliging zal verlenen, het zwijgen
ertoe moeten doen?
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Het
gaat om iets anders. De kwestie van
het contraseign is formeel pas na
afhandeling door de Eerste Kamer
aan de orde. Is het dan nu
dreigen met een kabinetscrisis
redelijk en reëel?
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Brinkman
presentatie proberen te komen. Het is
mogelijk een tweede stuurgroep en
uitvoerend bureau bij de voorbereiding te betrekken.
Wij willen dat echter niet aanstonds
doen, omdat dan de behandelingsprocedure gecompliceerd dreigt te
worden. In theorie hebben wij ook de
mogelijkheid de zaak aanstonds in
het Comité van Ministers aanhangig
te maken, maar ook dat leek ons niet
opportuun.
Naast hetgeen collega Korthals
Altes al heeft opgemerkt wil ik over
de internationale aspecten nog
zeggen dat een arts geen onderscheid
zal mogen maken naar de nationaliteit
van degenen die zijn hulp inroepen.
Overigens zal het verschijnsel dat
buitenlanders voor euthanasie naar
ons land komen naar mijn stellige
verwachting geen vorm van betekenis
aannemen. Immers, een reis vanuit
het buitenland naar Nederland is
voor mensen die ernstig ziek zijn
bepaald geen sinecure.
De heer Borgman (CDA): Dit is een
misverstand. In het ontwerp van
mevrouw Wessel-Tuinstra, waarover
de regering uiteraard ook een
oordeel geeft, is ook voorzien dat
mensen in een uitzichtloze geestelijke
noodsituatie verkeren. Het behoeft
dus niet zo te zijn dat de mensen zo
ernstig lijden dat zij niet meer kunnen
lopen of zo.
Minister Brinkman: Uiteraard
antwoord ik niet op de vragen die
aan de initiatiefneemster zijn gesteld.
Mijn antwoord had betrekking op de
proeve.
De heer Borgman (CDA): Mijn vraag
betrof ook het oordeel van de
minister over de gevolgen van het
initiatiefontwerp op dit punt.
Minister Brinkman: Ik heb mevrouw
Haas beloofd nog eens haar amendement over de positie van minderjarigen na te lezen. Zij heeft gezegd: 'Als
een jeugdige zich echt in een
uitzichtloze noodsituatie bevindt, het
echt niet meer aan kan, geen uitweg
meer ziet en een weloverwogen
verzoek tot levensbeëindiging doet
na zijn gehele situatie afgewogen te
hebben en de arts is ervan overtuigd,
dan moet euthanasie volgen. De
ouders mogen die beslissing dan niet
tegenhouden'. In haar amendement
heeft zij aangegeven dat indien de
hulpvrager de leeftijd van achttien
jaar nog niet heeft bereikt de
geneeskundige niet beslist 'dan
nadat hij de wettelijke vertegenwoor-
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Minister Brinkman: Mevrouw de
Voorzitter! Ik zie zeer wel in, dat bij
dit type kwesties een bepaalde

levensovertuiging, een bepaalde
geloofsopvatting een rol kan spelen
en in de praktijk ook speelt als men
voor het antwoord op bestuurlijke en
juridische vragen staat. Ik geloof niet
dat uit de proeve, de toelichting
daarop en de begeleidende brief van
het kabinet valt op te maken dat er
een rechtstreeks verband is tussen
het antwoord, nu gegeven op het
vraagstuk met betrekking tot euthanasie en het antwoord destijds
gegeven onder een vorige kabinet op
het vraagstuk inzake de abortus, later
door dit kabinet genuanceerd.
Evenmin is dunkt mij die bestuurlijkjuridische relatie te leggen met
betrekking tot de situatie die zou
kunnen ontstaan wanneer wetgeving
inzake experimenten met menselijk
leven zou worden overwogen. Ik
geloof dat wij ervoor moeten oppassen,
die verschillende aspecten van een
en dezelfde zaak met elkaar te
vermengen.
Mevrouw de Voorzitter! Door
mevrouw Wessel is mij in eerste
termijn een verwijt gemaakt, namelijk
dat ik aanstonds al een reactie heb
gegeven op het initiatief van haar
kant, zoals het er op dat moment
uitzag. Die reactie heeft mij wat
verbaasd, niet alleen omdat vanuit de
Kamer gevraagd was om een reactie
en ook niet alleen omdat collega
Korthals Altes in zijn interventie ook
al enige opmerkingen over het
Initiatief had gemaakt, maar ook
omdat juist conform de aanwijzingen
inzake de behandeling van initiatiefontwerpen van wet de regering
wordt uitgenodigd om vroegtijdig
haar opvattingen kenbaar te maken
over dergelijke ontwerpen.
Bovendien is wel tijdens het debat
gebleken hoezeer de brief met
bijlagen van het kabinet aan de ene
kant en het initiatiefontwerp van
mevrouw Wessel aan de andere kant
over en weer vragen oproepen, die je
moeilijk kunt beantwoorden zonder in
te gaan op de merites van eikaars
voorstellen. Ik heb dus bepaald niet
beoogd, een staatsrechtelijk novum
te creëren. Ik heb getracht zo helder
mogelijk het verschil aan te duiden
tussen het initiatief van mevrouw
Wessel en de proeve van het kabinet,
voor zover collega Korthals Altes op
dat punt al niet duidelijkheid had
verschaft.
De stelling van mevrouw Wessel
was dat naar haar oordeel niet alleen
de tekst van haar initiatief maar ook
haar toelichting, gegeven in de
verschillende fasen van schriftelijke
voorbereiding van haar ontwerp.
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digers van de hulpvrager bij de
besluitvorming heeft betrokken'.
In de proeve van het kabinet wordt
er eveneens van uitgegaan, dat de
wettelijke vertegenwoordigers in zulk
een geval bij de besluitvorming
moeten worden betrokken. Daaraan
wordt echter in de proeve toegevoegd: 'indien de wettelijke vertegenwoordigers of een van hen zich niet
met het verzoek om levensbeëindiging
kunnen verenigen, blijft een beslissing
daartoe achterwege.'
Ik geloof dat duidelijk is dat in de
laatste bepaling het verschil met de
opvatting van mevrouw Haas schuilt.
Het kabinet meent blijkens de proeve
dat voor de besluitvorming tot
euthanasie de instemming - niet de
betrokkenheid, hoe indringend die op
zichzelf ook kan zijn; ik ben ervan
overtuigd dat mevrouw Haas dat
bedoelt - van de wettelijke vertegenwoordigers noodzakelijk is.
De heer Leerling heeft de suggestie
gedaan dat er een rechtstreeks
verband zou zijn tussen onderwerpen
als euthanasie enerzijds en abortus
alsmede experimenten met menselijk
leven anderzijds. Hoezeer ik mij ervan
bewust ben, mevrouw de Voorzitter,
dat dit type onderwerpen wel eens in
politieke en maatschappelijke
discussies in hetzelfde verband aan
de orde worden gesteld, meen ik
toch dat er in de juridische en
bestuurlijke zin geen rechtstreeks
verband tussen die onderwerpen is.
Ik geloof dan ook dat wij in een
debat als dit moeten voorkomen, de
indruk te wekken alsof dat rechtstreekse verband er wel is. Overigens
ben ik mij er zeer wel van bewust dat
de achterliggende vragen niet alleen
van belang zijn, maar voor een
gedeelte ook beantwoord kunnen
worden met hetzelfde type uitgangspunten. Dat is echter toch wat
anders dan de vraag of de zaken,
door de heer Leerling genoemd,
bestuurlijk en juridisch met elkaar
samenhangen.
De heer Leerling (RPF): Het gaat
inderdaad om de achterliggende
vragen. Staan al die zaken niet in
hetzelfde perspectief, namelijk dat de
mens meer het zelfbeschikkingsrecht,
om het zo maar te formuleren, wil
uitoefenen, over de hele materie, ook
het menselijk leven, de beschikking
wil hebben? Dat bedoelde ik met
mijn vraag, die net door de minister
is beantwoord.
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voldoende duidelijk maakte wat zij
met haar initiatief wel beoogt en wat
zij daarmee niet beoogt.
Mijn opmerking over de ernst van
het verzoek waaraan getwijfeld kan
worden, had betrekking op mijn
onzekerheid in verband met de vraag,
of er een voldoende rechtstreekse
binding is tussen de toelichting van
mevrouw Wessel, gegeven in de
verschillende fasen van de schriftelijke
behandeling, en de tekst van haar
ontwerp. In de proeve van de
regering wordt door de verbinding
tussen het ondraaglijk lijden en de
concrete doodsverwachting naar
mijn gevoel die relatie veel strikter.
Daardoor kan er minder ruimte
ontstaan tussen toelichting en
wetstekst.
Daarmee is het verschil tussen de
bedoelingen van het kabinet en van
mevrouw Wessel niet geheel van
tafel verdwenen, maar mijn vraag
heeft dan ook te maken met wetssystematiek en uitleg van de wetstekst.
Misschien is het goed, als mevrouw
Wessel nog een nadere toelichting
ter zake overweegt. Ik denk hierbij in
het bijzonder aan wat zij op pagina 8
van de memorie van toelichting op
haar initiatief heeft gesteld omtrent
de strekking van haar voorstel. Uit de
nader gegeven toelichting is het mij
wel duidelijk geworden, maar ik
vraag mij toch af of datgene wat
daarin staat voldoende beperkt is
- de bedoeling is wel dat de strekking
beperkt is - in die zin dat dit ook
voldoende gebeurt in de wetstekst. Ik
doel dus op pagina 8, onder 6.a., van
de memorie van toelichting op het
voorstel van mevrouw Wessel. .
Hiermee meen ik ook een begin
gemaakt te hebben met een antwoord
aan mevrouw Groenman, die aan
mijn adres soortgelijke verwijten
heeft geformuleerd. Mevrouw
Groenman heeft nog de vraag
gesteld, of aan de positie van de
patiënten wel voldoende aandacht
wordt besteed in de proeve. Daarop
meen ik positief te kunnen antwoorden. Immers, de proeve duidt de
voorwaarden en de criteria aan, met
inachtneming waarvan levensbeëindiging op uitdrukkelijk en ernstig
verlangen van de patiënt zou kunnen
geschieden. Daarmee wordt mijns
inziens op een evenwichtige wijze
rekening gehouden met de positie
van de patiënt.
Vanmorgen is er naar aanleiding
van het uitvoerige antwoord van
collega Korthals Altes een uitgebreid
interruptiedebat met onder anderen

mevrouw Beckers ontstaan over de
consequenties van een weigering van
een behandeling voor de toelaatbaarheid van levensbeëindiging op
verzoek. In theorie is er een viertal
behandelingsmogelijkheden in de
situatie waarop mevrouw Beckers
doelde: herstel, stabilisering,
vertraging van een stervensproces of
pijnverlichting. Daar er echter in de
situatie waarover mevrouw Beckers
het had van een concrete doodsverwachting naar heersend medisch
inzicht sprake moet zijn, dus rekening
houdend met de behandelingsmogelijkheden, vallen de eerste twee
genoemde mogelijkheden af.
Daarover zullen wij het eens zijn.
Dan zouden alleen de vertraging of
de pijnverlichting bij een onvermijdelijk nabije nood nog van belang
kunnen zijn. De mogelijkheid van
vertraging - anders, ietwat zwartwit
geformuleerd: het rekken van het
lijden - zal, dunkt mij, zelden of nooit
aan het criterium 'redelijk' voldoen.
Vervolgens blijft de pijnverlichting
over; die behandeling zal onder
vrijwel alle omstandigheden redelijk
blijven, redelijk overeenkomstig de
formulering van de proeve.
In dit verband verwijs ik naar
datgene wat er op bladzijde 12 van
de toelichting op de proeve staat:
'De objectiverende eis 'naar heersend
medisch inzicht' is ook hierop van
toepassing.' Hierbij wordt gedoeld op
de behandelingsmethode, waarover
wij het nu hebben. Verder staat er:
'Dat betekent dat verlichting van pijn
of stabilisering van de situatie op een
nog wel draaglijk peil niet meer tot
de mogelijkheden behoort.'
Hier is nu een dilemma geschetst,
waarop ik nog niet het laatste
antwoord kan geven. Enerzijds
bestaat er bij het kabinet duidelijk
behoefte om naar een objectivering
van de situatie in de laatste fase van
het leven te streven. Aan de andere
kant kan niemand een patiënt een
behandeling opdringen. Ook dat is
evident. Het is bovendien heel
duidelijk, dat de pijnbestrijding, zeker
in die laatste fase van het leven, ook
altijd, waar enigszins mogelijk, een
punt van overleg moet zijn
tussen de behandelend geneesheer
en zijn eventuele adviseurs en de
patiënt en zijn of haar omgeving.
De vraagstelling, die aanvankelijk
door mevrouw Beckers is geformuleerd en die vervolgens in de verschil
lende fasen van dit debat nader is
uitgediept, maakt toch voldoende
duidelijk, dat op dit punt nog nader
beraad wenselijk is. Ik wil graag

toezeggen, dat ik mij daarmee heel
indringend zal bezighouden. Met de
formulering die ik heb gekozen, heb
ik geprobeerd duidelijk te maken, dat
er in zekere zin sprake is van een
conflict van plichten en van een
zekere samenloop van verlangens.
Aan de ene kant zijn dat verlangens
van degenen die graag een objectivering van de omstandigheden nastreven in de omstandigheden waarover
wij nu spreken. Aan de andere kant is
er het terechte verlangen van een
patiënt om geen behandeling
opgedrongen te krijgen. Ik kan mij
voorstellen, dat ook na ommekomst
van het advies van de Raad van State
het kabinet zich hierover nog nader
wil buigen.

De heer Borgman (CDA): Ik heb nog
een vraag gesteld over de positie van
de arts. Ik heb die vraag voorgelegd
aan zowel de minister van WVC als
aan de initiatiefneemster, die
hierover ongetwijfeld iets zal zeggen.
Het gaat om de positie van de arts in
situaties van hulp bij zelfdoding, bij
voorbeeld door middel van het
verstrekken van medicijnen.
Ik heb de minister gevraagd, of al
is nagedacht over de vraag hoe zulks
zich in de praktijk zal voltrekken.
Wordt een arts bij voorbeeld geacht
aanwezig te blijven tot de dood
intreedt? Wat gebeurt er, als aan een
patiënt op diens dringende verzoek
medicijnen dan wel andere middelen
waarmee het leven kan worden
beëindigd, worden verschaft en als
die door betrokkene aan een ander
worden doorgegeven? Hoe zit het
dan met de verantwoordelijkheid van
de arts? Dit zijn toch heel fundamentele, heel wezenlijke vragen. Als de
Kamer bezig is met wetgeving ten
aanzien van zo'n belangrijke zaak,
zullen wij daarover toch onze ideeën
moeten hebben. Zij zullen toch
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Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Zegt de minister nu, dat de verdere
behandeling eigenlijk alleen maar
pijnbestrijding kan zijn?
Minister Brinkman: Ja, in de
casuspositie waarover wij nu
spreken.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Dat was ook mijn conclusie. Mijn
probleem is, dat dit nu juist de zaak
zo moeilijk maakt. Ik ben dus heel
geïnteresseerd in de verdere discussie
en in het advies van de Raad van
State.
Minister Brinkman: Ik dacht,
mevrouw de Voorzitter, dat ik alle
vragen had beantwoord.
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moeten weten, hoe men dit nader
denkt te regelen.

was tegengegaan, als hij ervan had
geweten. In formele zin is de arts dan
misschien niet aanstonds verantwoordelijk. Hij is er immers niet bij
geweest en hij is niet voor elke daad
van zijn patiënt verantwoordelijk.
Materieel had de arts hierop echter
beter moeten toezien. Gezien deze
casuspositie, moeten wij ons eens
nader beraden op de positie van een
arts in zulke omstandigheden.
Ik vraag excuses voor het lange
antwoord, maar ik heb geprobeerd,
de casusposities zo helder mogelijk
te beschrijven. Mijn slotconclusie is
dat de algemene gedachtengang
helder is en dat ook de strafrechtelijke
positie voldoende is afgebakend,
maar dat de casusposities nader in
kaart moeten worden gebracht,
alvorens definitieve conclusies
kunnen worden getrokken.

heeft naar mijn waarneming tot op
heden niet kunnen plaatsvinden.

D

Minister Brinkman: De heer
Borgman heeft een hele reeks van
vragen geformuleerd. Ik zal proberen,
daarop een zo volledig mogelijk
antwoord te geven. Ik wil wel
aanstonds gezegd hebben, dat alleen
al de complexiteit van de vraagstelling
van de heer Borgman een reden te
meer zou zijn om ook over de
formulering nog eens nader te
denken. In het algemeen - wij
behoeven daarover geen verschil van
mening te hebben - is een arts te
allen tijde verantwoordelijk voor zijn
of haar patiënt. Dit kan natuurlijk
betekenen dat hij of zij niet 24 uur
per dag aanwezig kan zijn bij zijn of
haar patiënt. Dat ontslaat die arts in
elk geval niet van de plicht om met
grote regelmaat, zeker in de omstandigheden waarover wij nu spreken,
zijn patiënt te bezoeken en, waar
nodig, nader te behandelen. Dat is
dus het hoofdpunt.
Wij zijn het er ook over eens, dat
een arts te allen tijde verantwoordelijk
is voor de afgifte van medicijnen, zo
het tot afgifte moet komen zonder
dat dit direct tot behandeling leidt.
Het komt overigens in het dagelijks
leven heel vaak voor dat een arts
medicijnen voorschrijft en afgeeft of
laat afgeven. In ieder geval is hij
hiervoor verantwoordelijk. Hij is er
naar mijn gevoel a fortiori verantwoor
delijk voor, wanneer het gaat om het
voorschrijven van medicijnen in
uiterste omstandigheden.
Nu kom ik bij de moeilijkere
casuspositie waarin een arts een
grotere hoeveelheid medicijnen
voorschrijft en beschikbaar stelt dan
aanstonds voor behandeling noodzakelijk is. Ik meen dat de arts op dat
moment een extra verantwoordelijkheid krijgt. Juist in de laatste levensfase moet het gebruik van medicijnen
extra zorgvuldig zijn. Dit houdt in dat
hij ter plaatse een extra controle
moet doen, dan wel zich moet
beperken in het beschikbaar stellen
van hoeveelheden medicijnen. Hij zal
dan liever met enige regelmaat
nadere doses beschikbaar stellen dan
in een keer een grote dosis.
Dit alles lijkt mij geen punt van
verschil van inzicht, al kan ik mij
voorstellen dat gaandeweg het risico
groter wordt dat een patiënt of
wellicht iemand in zijn omgeving met
de beschikbaar zijnde medicijnen die
nog niet zijn gebruikt, dingen doet
die de arts niet heeft beoogd, althans

Minister Brinkman: Wij doen er
goed aan, onderscheid te maken
tussen de twee typen van behandeling
in deze weken. Enerzijds wordt een
initiatief voorstel van mevrouw
Wessel-Tuinstra tot en met de
formulering van de artikelen behandeld. Anderzijds wordt een brief met
bijlage van het kabinet behandeld.
Over de bijlage is weliswaar in grote
lijnen een gesprek tussen de Kamer
en de regering gaande, maar gemeen
overleg in de traditionele betekenis
van het woord over een voorstel

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mevrouw de Voorzitter! Wat is
momenteel de stand van zaken van
het debat? Wij hebben een diepgaande inhoudelijke discussie gehad en er
hebben zich nieuwe politieke feiten
aangediend. Op die nieuwe politieke
feiten zal ik slechts zijdelings ingaan.
Er komt namelijk, naar ik begrepen
heb, nog een ordedebat over
mogelijke advisering door de Raad
van State. Wat de uitkomst van dat
debat ook moge zijn, de zaak zelve is
het best gediend met inhoudelijke
duidelijkheid. Daarom zal ik de
dialoog graag voortzetten.
In de eerste plaats is het onderwerp
daar ook naar. Waar gaat het om?
Het gaat om het opheffen van
rechtsonzekerheid, om het ruimte
scheppen voor mensen die aan het
eind van hun latijn zijn, die zich aan
het eind van hun leven voelen. Die
maatschappelijke nood is belangrijk
genoeg om daarover met elkaar in
dialoog te blijven.
In de tweede plaats is er het recht
van initiatief in het algemeen. Het
stopzetten van de dialoog omdat een
eventueel toekomstig kabinet een
contraseign zou kunnen weigeren
zou niet alleen een voorbarige maar
ook een onjuiste reactie zijn.
Zo moet het parlement niet met
zijn rechten omspringen. De historische en staatsrechtelijke beschouwing van de minister van Justitie was
interessant. Dit neemt echter niet
weg, dat er een ernstige frustratie
van het recht van initiatief dreigt als
er met een kabinetscrisis wordt
gedreigd nog vóór de afhandeling
van een wetsvoorstel, als het contraseign nog niet aan de orde is. Dit is
een bedenkelijk precedent.
In de derde plaats is het goed de
behandeling van het wetsvoorstel
voort te zetten, omdat toch duidelijk
blijkt dat zich een grote meerderheid
aftekent voor dit voorstel. Helaas heb
ik niet iedereen kunnen overtuigen.
Wij hebben twee jaar lang uitvoerig
met elkaar gediscussieerd.
Ik heb daarbij steeds een zo groot
mogelijk consensus voor ogen
gehad. Ik heb niet voor niets de
woorden van CDA-minister De Ruiter
aangehaald, dat je in een pluriforme
maatschappij nooit volledige consensus mag verwachten. Ik voeg
daaraan toe, dat ik van mening ben
dat men onrecht doet aan de
pluriformiteit en aan de mening van
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Mevrouw Groenman (D'66): Ik heb
in tweede termijn een vraag aan
minister Korthals Altes gesteld. Ik
neem echter aan dat de heer
Brinkman ook hierop kan antwoorden,
want het kabinet spreekt met één
mond. Van wie verwacht het kabinet
steun voor de proeve?
Minister Brinkman: Na ommekomst
van het advies van de Raad van State
en een discussie in het kabinet,
indien de proeve naar de Raad van
State gaat, kan een discussie in de
volksvertegenwoordiging ontstaan.
Uiteraard hoopt het kabinet dat,
indien het allemaal in de huidige
kabinetsperiode tot zo'n gedachtenwisseling komt - misschien moet ik
zeggen: had kunnen komen - al in
deze kabinetperiode voldoende steun
ervoor ontstaat. Deze casuspositie
doet zich echter niet voor, omdat de
proeve niet in de vorm van een
wetsvoorstel in behandeling is.
Mevrouw Groenman (D'66): Hoop
is prachtig, maar ik neem aan dat het
kabinet enige verwachting heeft, de
discussie in de Kamer in twee
termijnen gehoord hebbend.
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echter maar bij een zeer beperkt deel
op een verzoek tot levensbeëindiging
anderen als men mensen per se en
ingegaan kunnen worden. Deze
absoluut op dezelfde lijn wil hebben.
zorgvuldigheidseisen zijn in de eerste
Ik denk daarbij aan de discussie
plaats de vrijwilligheid, de hoeksteen
tussen de heer Borgman en mijzelf.
van het wetsvoorstel; daarnaast het
Wij hebben die discussie gevoerd
uitdrukkelijk en ernstig verlangen en
met het grootste respect voor elkaar.
de consistentie daarvan en ten slotte
Wij weten dat wij elkaar niet hebben
de uitzichtsloosheid van de noodsitukunnen overtuigen. Dat betreuren wij
atie.
beiden.
Dat laatste is ook moeilijk, omdat
Mevrouw de Voorzitter! Mevrouw
mogelijke geneesbaarheid niet
Haas heeft opnieuw duidelijk gesteld
steeds te voorzien is. Zoals ik al heb
hoe noodzakelijk zij het acht dat er
gezegd in eerste termijn, past hier
nu wetgeving komt, juist ook om
dus de grootste omzichtigheid.
normvervaging tegen te gaan. Het
Ik heb het, evenals de staatscomparlement dient, zo stelde zij, in
missie,
om twee redenen onjuist
1986 - honderd jaar na de totstandgeacht, geestelijk lijden totaal uit te
koming van het Wetboek van
sluiten van de euthanasiemogelijkheid
strafrecht - opnieuw die grenzen
In de eerste plaats kan men
duidelijk in de wet vast te leggen.
geestelijk
en lichamelijk lijden niet
Mevrouw de Voorzitter! Ik kan die
van
elkaar
scheiden. Er zijn hoogstens
woorden alleen maar krachtig
accenten.
In
de tweede plaats zijn er
onderstrepen. Mevrouw Haas heeft
gevallen
wellicht
weinig - waarin
mij nog specifiek gevraagd in te gaan
een
geestelijk
lijdende
wel onder de
op de kwestie van het geestelijk en
hier
omschreven
uitzichtloze
noodsilichamelijk lijden. Dat wil ik graag
tuatie en verdere voorwaarden valt.
doen. Dit is dan tevens een antwoord
Aan hem behoeft een waardige dood
op een vraag van de heer Borgman.
dan niet te worden ontzegd.
De tijd ligt achter ons dat in de
Mevrouw de Voorzitter! Vervolgens
gezondheidszorg de mens werd
kom ik bij het betoog van de heer
opgesplitst in lichaam en geest. Wij
Borgman. Ik ben hem dankbaar dat
weten thans allemaal hoe onverbrehij nog eens heeft beklemtoond, dat
kelijk die samenhangen, leder lichamewij van beide kanten oprecht en met
lijk lijden brengt geestelijk lijden met
respect voor eikaars mening hebben
zich. Bijna ieder geestelijk lijden heeft
betoogd. Ik heb dan ook begrip
een lichamelijke component. In een
voor zijn bezorgdheid en wil er
euthanasiesituatie is er veelal sprake
opnieuw de nadruk op leggen dat dit
van het eerste: een lichamelijk
wetsvoorstel niet meer beoogt dan
ondraaglijk lijden dat ontluistering,
het in de wet vastleggen van wat
afhankelijkheid en langdurige pijnen
gedurende jaren via de jurisprudentie
met zich brengt. Men ziet de samenmet grote zorgvuldigheid is ontwikhang zeer scherp. Die is ondeelbaar.
keld. Ik kan dan ook een heel eind
Het kan ook zijn dat het geestelijk
met de heer Borgman meegaan. Hij
lijden overheerst: de angst voor
stelt dat solariditeit met de patiënt,
verder lijden. Een angst die niet
het hem vergezellen op zijn lijdensweggenomen maar soms juist
weg, de vraag naar euthanasie zal
versterkt wordt door inzicht in eigen
doen afnemen.
situatie. Lichamelijk kan men dan
Wij mogen echter de ogen niet
theoretisch nog langer mee, maar
sluiten
voor de werkelijkheid,
men lijdt geestelijk ondraaglijk onder
namelijk dat die vraag desondanks
de situatie. Dit wetsvoorstel kan dan
niet helemaal zal verdwijnen. Er blijft
van toepassing zijn. Meer dan ooit
een stuk maatschappelijke nood, die
zien wij hoe verkeerd het is lichamemomenteel buiten de wet om
lijke en geestelijke componenten uit
tegemoetgetreden of genegeerd
elkaar te halen.
wordt. Hier ligt een taak voor de
Dan is er ten slotte de geestelijk
overheid, want het is een misverstand
lijdende in psychiatrische zin. Ook
om te menen dat de overheid haar
hier is dikwijls een lichamelijke
beschermende hand terugtrekt als zij
component aanwezig, maar niet
euthanasie onder strikte voorwaarden
altijd. Daar gaat het echter niet om.
toestaat. Doden op verzoek blijft een
Ook geestelijk lijden zonder duidelijke
levensdelict. Het wordt slechts onder
lichamelijke component kan als
heel strikte voorwaarden gerechtvaarondraaglijk worden ervaren, vooral
digd.
als de patiënt inzicht heeft in eigen
Een groot deel van mijn betoog in
situatie. Het wetsvoorstel sluit deze
eerste
termijn was gewijd aan de rol
groep patiënten niet uit. Door de
van de overheid: onder andere het
zware zorgvuldigheidseisen zal

Wessel-Tuinstra
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bescherming bieden aan de zwakken
in de samenleving. In de euthanasiesituatie gaat het enerzijds om de
aandacht voor de zwaar lijdende
mens die in uiterste nood om hulp
vraagt en anderzijds - de heer
Borgman en ook Mw. Ubels
hebben hierop volkomen terecht
gewezen - om de mens die zich na
langdurig lijden wellicht overbodig
voelt en door zijn omgeving onder
druk is gezet. Voor beide groeperingen
is wetgeving even hard nodig. Voor
de eerste biedt de wet de mogelijkheid
van straffeloosheid voor hen die
zorgvuldig hulp bieden.
Voor de andere biedt de wet
rechtswaarborgen in de vorm van
eisen van vrijwilligheid, van uitdrukkelijk verzoek en van controleerbaarheid. Het in de wet neerleggen van
deze strafuitsluitingsgrond is een
zware stap. Dat ben ik geheel met de
heer Borgman eens. Maar wij zijn
daarbij ook niet over één nacht ijs
gegaan. Wij hebben met zijn allen
jaren en jaren over dit probleem
nagedacht. De praktijk is op eigen
wijze met dit probleem omgegaan.
Wij kunnen nu toch werkelijk niet
anders dan onder ogen zien dat de
wetgever hier in moet grijpen. In de
proeve wordt daartoe ook een poging
gedaan.
Het voorstel van de staatscommissie betreft een andere poging. Niet
voor niets zijn er in het onderhavige
voorstel duidelijk uitgangspunten
geformuleerd. De heer Borgman stelt
dat effectieve controle op de bescherming van het leven door de overheid
zo moeilijk wordt. Opnieuw wijs ik
dan op de huidige wildgroei en op
het feit dat controleerbaarheid niet
alleen uitgangspunt is, maar dat
daartoe in het wetsontwerp ook
instrumenten worden aangereikt.
Vrijwilligheid! Dat is inderdaad de
hoeksteen van dit wetsvoorstel.
Gelukkig heeft de heer Borgman dit
benadrukt. Hij spreekt van de
moeilijkheid om deze vrijwilligheid
vast te stellen bij geestelijk lijden.
Hierop ben ik in eerste termijn reeds
ingegaan. Ik moge naar mijn betoog
verwijzen. Als ik het betoog van de
heer Borgman lees, verschillen wij
heel weinig van mening. De heer
Borgman sprak over de mondigheid
van geestelijk lijdenden in psychiatrische zin. Daarover heb ik immers
gezegd dat dit betekent dat men het
verzoek van zo iemand serieus dient
te nemen en moet onderzoeken,
maar dat zich andere factoren
aandienen waardoor het veelal niet
mogelijk zal zijn om op dit verzoek in
te gaan.
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Ik wijs hierbij op het vaststellen
van die vrijwilligheid, maar meer nog
op de problematiek van het vaststellen
van een duurzaam en uitdrukkelijk
verlangen. Hieruit blijkt weer hoe
goed het is dat het besluitvormingsproces met wettelijke waarborgen
wordt omgeven. Deze waarborgen
ontbreken momenteel.
Ik wijs de heer Borgman ook op
het journaal dat de arts moet
bijhouden en waaruit moet blijken
dat hij zorgvuldig heeft gehandeld.
Evenmin als de minister van
Justitie geloof ik dat artikel 294,
tweede lid, de plicht opheft om
mensen eventueel te weerhouden
van zelfdoding. De heer Borgman
vroeg hiernaar. In deze situatie wordt
door het wetsontwerp geen verandering gebracht. Ik moge verder
verwijzen naar hetgeen de minister
van Justitie hierover heeft gezegd.
Dan wil ik iets zeggen over het
begrip 'uitzichtloze noodsituatie' zelf.
De heer Borgman, maar ook de
heren Van Dis en Schutte, achtten dit
begrip te ruim. Mevrouw de Voorzitter! Ik begin met erop te wijzen, dat
het begrip in de rechtvaardigingsgrond staat en dat het daardoor de
rechtvaardiging van het feit sterk
inperkt. Dat betekent, dat volstrekt
duidelijk is dat niet iedereen die in
Nederland de dood dichterbij wil
halen, daarvoor hulp mag krijgen.
Er wordt een indringende voorwaarde gesteld aan zijn toestand, zijn
toestand moet namelijk die van een
in nood verkerende zijn: geen
tijdelijke nood, geen door maatschappelijke factoren op te heffen nood en
geen nood die door de normale
medische behandeling nog sterk te
verlichten is. Neen, het gaat hier om
de mens met inzicht in de eigen
situatie die nadrukkelijk en ernstig
naar de dood verlangt en die in alle
vrijwilligheid in groot lijden duurzaam
om de dood vraagt.
Mevrouw de Voorzitter! Het zij
nogmaals benadrukt: aan niemand
wordt euthanasie opgedrongen.
Mensen hechten onnoemelijk aan het
leven, ook als zij zwaar lijden. Voor
de mensen die het niet meer uit
kunnen houden, komt er een regeling.
Die regeling dient zeer zorgvuldig te
zijn. Een mens die na een lange
worsteling tot een dergelijk besluit
gekomen is, dient toch serieus
genomen te worden! Zijn verzoek
moet bespreekbaar zijn. Dat wil niet
zeggen, dat er op ingegaan moet
worden. Wij kenden immers twee
beslismomenten. De arts mag alleen

op het verzoek ingaan als de gegeven
noodsituatie uitzichtloos is. Geen
andere mogelijkheden om het lijden
te verlichten! Onontkoombaar dringt
zich de gedachte op dat, nu de
patiënt daar zo nadrukkelijk om
vraagt, de dood inderdaad een
uitkomst zou zijn, een mogelijkheid
voor deze mens om waardig te
sterven.
En dan nog mag de arts niet
zonder aantoonbaar consult met een
van hem onafhankelijke arts op dat
verzoek ingaan. Het begrip 'uitzichtloze noodsituatie' omvat ondraaglijk
of als ondraaglijk ervaren lichamelijk
en geestelijk lijden. Natuurlijk is in de
meeste gevallen de dood onafwendbaar nabij. Dit als eis in de wet vast
te leggen, acht ik echter pretentieus.
Het klinkt als een vermaning naar die
in uiterste nood verkerende mens:
ho, ho, nu mag je het nog niet
vragen. Zo dienen wij toch niet met
elkaar om te gaan!
Daarnaast acht ik het in de wet
vastleggen van een bepaling omtrent
de onafwendbare dood - ik zie
daarbij nog af van de wetstechnische
moeilijkheid - inhumaan ten aanzien
van hen die zeer langdurig en zeer
zwaar lijden. Zoals de heer Dees
heeft gezegd: wij moeten oppassen
hen die kort lijden wel humaan te
laten sterven, maar zij die langdurig
lijden niet.
Mevrouw de Voorzitter! Dit alles
overziende komt het erop neer dat
het begrip 'uitzichtloze noodsituatie'
allesbehalve ruim is. Het enkel
constateren dat er sprake is van een
ongeneeslijke ziekte is bij voorbeeld
onvoldoende, daar immers ongeneeslijk nietTietzelfde is als uitzichtloos.
Ik herhaal hetgeen de heer Borgman
heeft gezegd: het lijden dient
ondraaglijk te zijn, de ondraaglijkheid
van het lijden duurzaam en uitzichtloos en er mag geen andere oplossing
voor de uitzichtloze noodsituatie zijn
waarin de patiënt verkeert. Dit is
geen ruime, maar een zwaar beperkende voorwaarde, die echter aan de
rechter enige mogelijkheid laat tot
individualisering. En zo hoort het ook!
Een wet is er voor de mens en voor
ieder individu apart.
Volkomen terecht komt de heer
Borgman terug op zijn vraag over
hulp bij zelfdoding. Hulp bij zelfdoding
wordt alleen gerechtvaardigd voor
zover deze hulp grenst aan de
uitzichtloze noodsituatie van levensbeëindiging op verzoek, met name
in die gevallen waarin degene die
wenst te sterven niet of niet meer in
staat is het thanaticum zelf tot zich te

nemen, aldus de memorie van
antwoord.
Nu vraagt de heer Borgman hoe
dat precies in zijn werk gaat. Mevrouw
de Voorzitter! Vooropgesteld: de wet
kan niet iedere casuspositie beschrijven. Zij moet dat ook niet doen. De
staatscommissie, de proeve en het
onderhavige wetsvoorstel doen dat
ook geen van allen. Zij geven een
richtsnoer en het richtsnoer is:
zorgvuldig handelen.
Nu zal dit zorgvuldig handelen met
zich brengen dat de arts - de heer
Borgman vroeg dit - bij de patiënt
blijft, hem helpt met het innemen,
met de naaststaande spreekt,
kortom: dat hij de te verwachte
stervensbegeleiding geeft.
Die stervensbegeleiding is te
verwachten van hem die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Een
huisarts zal zeker aanwezig blijven. In
verpleegtehuizen en ziekenhuizen
wacht de arts wellicht niet altijd tot
de dood is ingetreden. Er is daar
immers deskundig personeel
aanwezig. Altijd is het echter de arts,
die verantwoordelijk is voor de
uitvoering. Dat is immers een
zorgvuldigheidseis.
De heer Borgman heeft gevraagd
hoe het zal gaan met de medicamenten. In de richtlijnen van ziekenhuizen
die ik onder ogen heb gehad, is dit
goed geregeld. Voorkomen moet
worden dat medicamenten gaan
zwerven. Men is verplicht de niet-gebruikte medicamenten zelf in te
leveren. Een betrokken huisarts dient
eventueel niet-gebruikte medicijnen
- men kan immers op het laatste
moment weigeren - weer mee te
nemen. Dat behoort tot de verplichting van zorgvuldig handelen. Het
uitgangspuntvan zorgvuldig handelen
brengt met zich dat op deze manier
gehandeld wordt. Daarom is het ook
zo goed dat het zorgvuldig handelen
zo duidelijk het gehele kader is
waarin ook de hulp bij zelfdoding is
gezet. Ik ben wat uitvoerig op dit
punt, maar de heer Borgman is er ook
diep op ingegaan.
Ik kom terug op de kwestie van het
Europees Verdrag. In de stukkenwisseling en in de eerste termijn zijn wij
hierop buitengewoon uitvoerig
ingegaan. De minister achtte mijn
voorstel in navolging van de Raad
van State en de staatscommissie niet
in strijd met artikel 2 van het verdrag.
Onze mening loopt uiteen bij de
samenhang tussen artikel 2 en artikel
3. De minister acht die samenhang
niet aanwezig, terwijl ik van mening
ben daterwei degelijk een samenhang
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is. In de stukken heb ik enkele
gezaghebbende auteurs aangehaald.
Ik verwijs daarnaar en ook naar
hetgeen ik in eerste termijn heb
gezegd.
Artikel 3 richt zich net als artikel 2
primair tot de staat. De overheid
moet zich onthouden van inbreuken
op deze rechten en bovendien
bescherming bieden tegen inbreuken
daarop door anderen. Daarom is het
ook primair de wetgever die beide
waarden tegen elkaar dient af te
wegen. Het is mijn opvatting, dat het
onder bepaalde omstandigheden
tegen de uitdrukkelijke wens van de
betrokkene in nodeloos rekken van
het leven mensonwaardig is. Er kan
dan ook een moment komen waarop
de overheid te kort schiet in haar
verplichting krachtens artikel 3 als zij
absoluut en ongelimiteerd voorrang
geeft aan artikel 2.
De heer Borgman (CDA): Dat ben ik
volledig met mevrouw Wessel eens.
Het zinloos rekken van het leven
- het rekken van het leven kan vaak
het rekken van het lijden inhouden is in zijn algemeenheid genomen in
hoge mate ongewenst en ook geen
zorgvuldig medisch handelen.
Daarvoor is echter geen wetswijziging
nodig. Bij het wetsvoorstel van
mevrouw Wessel gaat het toch niet
om het mogelijk maken van het niet
langer zinloos medisch doorbehandelen? Wij zijn het er volstrekt over
eens dat dat niet mag, wet of geen
wet.
In het wetsvoorstel van mevrouw
Wessel wordt het mogelijk dat
mensen om actieve, directe levensbeëindiging vragen en vervolgens
die vraag ook gehonoreerd zien. Dat
zijn toch twee verschillende dingen?
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Ik heb een- en andermaal betoogd
dat het voorstel, met waarborgen
omgeven, niet in strijd is met artikel
2.
De heer Borgman (CDA): U brengt
een koppeling aan tussen artikel 2 en
artikel 3. Artikel 2 gaat over de
bescherming van het leven en de
plicht van de overheid daartoe.
Artikel 3 gaat over het vrijwaren van
mensen van martelingen, folteringen
en dergelijke. Welnu, ik denk niet dat
je de legalisering van actieve, directe
levensbeëindiging kunt staven met
een beroep op artikel 3.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Nu begrijp ik wat u bedoelt. Ik heb
samen met de heren Van Dijk en
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Alkema gesproken van artikel 3. Er is
een samenhang tussen de artikelen
2, 3 en 5. Door de artikelen 3 en 5
wordt een relativering aangebracht
van artikel 2. Hier is dus geen sprake
van een volstrekt, absoluut en tegen
de zin van de betrokkene in te
handhaven recht. Wanneer onder
bepaalde omstandigheden, vastgelegd in mijn wetsvoorstel, niet kan
worden ingegaan op het verzoek van
de patiënt vanwege artikel 2, kun je
uitwijken naar artikel 3.
Onder bepaalde omstandigheden
kan het namelijk zijn, dat je iemand
gewoon kwelt. Maar ik heb er in de
gedachtenwisseling tussen de heer
Schutte en mij bij gezegd, dat de
overheid die foltert natuurlijk niet op
één lijn kan worden gesteld met de
arts die niet op een verzoek ingaat.
Dat misverstand moet worden
voorkomen. Ik zie echter wel degelijk
een verband tussen de artikelen 2, 3
en 5.
De heer Borgman (CDA): Naar ons
oordeel kan het niet overgaan tot
actieve levensbeëindiging niet het
veroorzaken van lijden inhouden. In
feite zit dat toch in de stelling van
mevrouw Wessel besloten. Dat kan
niet. Als een arts niet wenst over te
gaan tot actieve levensbeëindiging,
kan naar onze mening niet worden
gesteld dat die arts dientengevolge
de veroorzaker van het lijden is.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Dat zeg ik ook niet. De arts is niet de
veroorzaker van het lijden, maar de
ziekte van de patiënt. Het onder
omstandigheden niet ingaan op het
dringende en uitdrukkelijke verlangen
van de patiënt is echter iets wat je
met de absolute bescherming van
artikel 2 niet redt. Dan moet je dus
uitwijken naar iets anders. Als je de
absoluutheid van artikel 2 namelijk zo
sterk neemt, moet je zover komen
dat een arts het nooit zou mogen
doen. De heer borgman achtte die
strijdigheid met artikel 2 aanwezig, ik
niet. In mijn wetsvoorstel heb ik
aangetoond dat dit op zichzelf dus
een relatief begrip is. Ik moge de
heer Borgman verwijzen naar een
aantal hedendaagse auteurs die op
dezelfde lijn zitten als ik.
Minister Korthals Altes: Mevrouw
de Voorzitter! Beide artikelen geven
aan de overheid een opdracht. Aan
de ene kant geven zij de opdracht,
een zodanige wetgeving tot stand te
brengen dat daardoor het leven
wordt beschermd. Dat is dan ook in
alle beschaafde landen het geval
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waar moord, doodslag en andere
levensdelicten strafbaar zijn gesteld.
Aan de andere kant geven zij de
opdracht aan de overheid en haar
dienaren om zich te onthouden van
martelingen. Ook daar is het een
opdracht aan de wetgever om
mishandeling strafbaar te stellen.
Ook aan die opdracht hebben wij
voldaan.
Als men echter zegt dat er ook in
die zin een samenhang is, dat artikel
2 een beperking ondervindt waar
voortleven als een marteling wordt
ondergaan, dan moet ik opmerken
dat wij dan iets te nauw aansluiten bij
een Nederlands spraakgebruik,
waarvan ik niet weet of het typisch
Nederlands is of niet. Ik doel dan op:
het leven wordt dan een marteling.
Dat is echter niet de marteling die is
bedoeld in artikel 3, want dan stel ik
toch de vraag: wie martelt er dan in
de situatie die mevrouw Wessel op
het oog heeft? Ik geloof dat wij
daarmee toch erg voorzichtig moeten
zijn.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Daarover wordt door de geleerden
verschillend gedacht. Ik wijs op
hetgeen door mensen als Rijnen en
Koekkoek in hun boek over grondrechtten is gezegd. Zij brengen die
koppeling wel degelijk aan. Ik verwijs
naar de Nota naar aanleiding van het
eindverslag blz. 42.
Zij brengen die koppeling wel
degelijk aan. Met alle eerbied voor de
mening en kennis van de minister,
moet ik er toch nog op wijzen dat het
Europese Hof in zijn rechtspraak over
artikel 3 sterk de nadruk legt op het
subjectieve element in deze bepaling.
Vernedering of onmenselijkheid
hangt in belangrijke mate af van de
perceptie van het slachtoffer en ook
van zijn gezondheidstoestand. Ik
houd het erop dat hier wel enige
samenhang bestaat, maar wellicht is
hierover het laatste woord nog niet
gezegd.
Ik hoop dat de heer Borgman
hiermee enigszins gerustgesteld is. Ik
ben expres nog wat uitvoeriger op
zijn indringende betoog doorgegaan.
Ik beloof u dat ik, wat de volgende
sprekers betreft, wat korter kan zijn.
De heer Borgman (CDA): U hebt
mijn oprechte zorg begrepen over
het ooit goed kunnen vaststellen van
die vrijwilligheid en alle consequenties
die aan het niet goed kunnen
vaststellen zijn verbonden. Ik stel het
op prijs dat wij goed naar elkaar
hebben willen luisteren. Wij hebben
elkaar niet kunnen overtuigen, maar
dat zij dan maar zo.
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Acht u inductie door een arts
toelaatbaar? Acht u het denkbaar
dat, als een patiënt niet over euthanasie begint tegenover de behandelend arts, die arts dan de patiënt die
mogelijkheid wel voorhoudt?
Mevrouw Wessel-Tuintra (D'66):
Ook dit moeten wij bezien in het
kader van de zorgvuldigheid en in dat
van het klimaat dat op dat moment
bestaat in de verhouding tussen arts
en patiënt. Wanneer een heel nauwe
vertrouwensrelatie bestaat, waarin
het eventueel ter sprake brengen van
iets als euthanasie zou kunnen
passen, kan ik mij dat voorstellen. Ik
heb echter al tweemaal betoogd dat
ik hier de grootste voorzichtigheid
zou willen betrachten, ledere
mogelijkheid van suggestie dient te
worden afgewezen.
Ik heb eraan toegevoegd dat ik het
mogelijk acht dat in een dergelijke
relatie de arts het idee heeft dat de
patiënt erover zou willen praten. Dat
idee kan hij zelf hebben ontwikkeld,
maar hij kan het ook gehoord hebben
van een verpleegkundige. In zo'n
situatie zou ik inductie door een arts
niet voor honderd procent willen
uitsluiten. Ik heb gewezen op het
systeem van de wet, waarin heel
duidelijk 'aanzetten tot' en dus
eventueel 'overhalen tot' heel
nadrukkelijk extra zwaar worden
bestraft.
De heer Borgman (CDA): Een arts
die induceert is in uw ogen dus niet
strafbaar?
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Nogmaals, ik kan dat niet zo zeggen.
Het hangt echt van de situatie af. Wij
kunnen niet via het Wetboek van
Strafrecht een spreekverbod opleggen - terwijl er vrijheid van meningsuiting bestaat - met betrekking tot
zo'n intieme verhouding als die aan
het sterfbed tussen patiënt en arts.
De heer Borgman (CDA): Mijn
grootste zorg - ik denk dat u dat
goed hebt begrepen - is dat een
patiënt in zo'n situatie per definitie
behoort tot de allerzwaksten in onze
samenleving, zich buitengewoon
afhankelijk voelt en dat ook is. Als de
arts dan induceert, zou dat haast als
een dwingend opleggen ervaren
kunnen worden. Ik moet u zeggen
dat ik dat een afschuwelijke situatie
vind, die ik hoe dan ook zou willen
voorkomen.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66)
Ik heb niets anders betoogd dan dat
ik dat ook wil. U las voor uit een
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artikel in Medisch Contact, dat mij
niet bepaald van enthousiasme deed
overlopen, om het maar eens heel
eufemistisch te zeggen. Ik denk dat
wij op dezelfde lijn zitten. Ik zie mij
echter niet in een wetsartikel een
verbod vastleggen - ik meen dat de
heer Leerling een amendement van
die strekking heeft ingediend - omdat
dat mij in strijd met de Grondwet lijkt
te zijn. Daar komen wij overigens nog
over te spreken.
Ik kom toe aan het betoog van de
heer Dees, die is begonnen met het
onderstrepen van de noodzaak van
wetgeving. Hij citeerde ondermeer
uit het rapport van de Gezondheidsraad. Het zou wel eens zo kunnen
zijn, dat regelgeving de van euthanasie
afkerige patiënt betere garanties
biedt dat overeenkomstig zijn wil
wordt gehandeld, dan een nauwelijks
nageleefde verbodsbepaling die geen
enkele waarborg tegen misbruik kan
scheppen. Daarna bevestigde hij zijn
keuze voor het onderhavige wetsvoorstel. Tot zover is het alleen maar
positief!
De heer Dees heeft vervolgens de
procedure zoals hij die zich nu
voorstelt, geschetst. Hij noemde als
doel van zijn streven onder meer het
bereiken van een groter draagvlak.
Op de vraag van de heer Dees wat
mijn mening is over een extra advies
van de Raad van State heb ik reeds
de vorige keer geantwoord: overbodig
en een onjuist precedent. Ik wijs de
heer Dees nog op de onwaarschijnlijkheid van het bereiken van zijn
doelstelling, namelijk een groter
draagvlak.
Immers, de heer Borgman wiens
eerste optie geen wetgeving is, heeft
zich in de loop van het debat
aangesloten bij de duidelijker
wetgeving ter zake van het minderheidsrapport van twee leden van de
staatscommissie. Tevens heeft hij
gezegd dat hij het vanzelfsprekend
acht de proeve, zo die mocht worden
ingediend, in zijn richting bij te
buigen. Dat is uiteraard volkomen
zijn goed recht. De heer Lubbers zei
gisteren voor de IKON-radio, dat ook
hij in die richting denkt. Hij zei zelfs
dat hij dermate strakke wetgeving
wilde, dat alleen in zo weinig
uitzonderingssituaties zou kunnen
worden doorbroken dat je kunt
spreken van 'nood breekt wet'.
De heren Dees, Zoutendijk en
Vonhoff hebben daarentegen in het
openbaar gesteld dat de VVD-fractie
zich inhoudelijk achter mijn wetsvoorstel wenst te stellen, natuurlijk tot
mijn vreugde. Tot mijn spijt, ik

herhaal, tot mijn spijt, zie ik dat
grotere draagvlak niet ontstaan. Wat
de staatscommissie betreft: inderdaad
kende de Raad van State toen zij
adviseerde het rapport van de
staatscommissie niet. Nu zijn
bepaalde gedeelten uit dat rapport
verwerkt; voor meer zie ik geen
reden. Door de regering is daarover
een standpunt bepaald. Ik zie dat
argument dan ook als iets minder
sterk.
Vervolgens kom ik te spreken over
het uitstel dat veroorzaakt zal worden
door dit alles. Vooral na hetgeen de
minister van Justitie heeft gezegd
over hoe hij zich een en ander
allemaal voorstelt, wordt toch wel
duidelijk dat wij hier over een uitstel
van maanden en maanden gaan
praten, en dat terwijl de maatschappelijke nood en de rechtsonzekerheid
zo groot zijn. De heer Dees heeft
volkomen terecht aangehaald, dat ik
mij in positieve zin over de proeve
heb uitgelaten als waardevolle
bijdrage aan de discussie. Ik blijf dat
vinden. Met name de discussie over
de concrete doodsverwachting heeft
zeer verhelderend gewerkt. Daar zit
het 'm verder dus niet in.
Na deze discussie zijn wij echter
met z'n allen aan besluitvorming toe.
Mijn vraag aan de heer Dees is dan
ook, hoe hij zich de tijdsplanning
voorstelt. Hij zal nog een voorstel
doen over een mogelijke advisering
door de Raad van State. Je kunt de
Raad van State echter geen termijn
opleggen. Je kunt hoogstens zeggen:
ik had zo gedacht dat binnen die en
die tijd het advies binnen kan zijn. Ik
vraag de heer Dees of hij het geen
bezwaar vindt dat het allemaal zo
bijzonder lang zal gaan duren, zonder
dat zijn doelstelling van een concrete
vergroting van het draagvlak binnen
handbereik ligt. Dat waren op dit
moment mijn voornaamste vragen
aan de heer Dees.
Mevrouw Groenman heeft zich
opbouwend en positief over mijn
voorstel uitgelaten. Zij heeft mij geen
indringende vragen gesteld. Ik hoop
dat zij het mij niet euvel duidt, dat ik
haar nu niet beantwoord. Ik dank
haar voor haar positieve bijdrage.
De heer Van Dis heeft gezegd dat
ik eigenlijk niet ben ingegaan op de
levensbeschouwelijke achtergronden,
door hem en anderen aan de orde
gesteld. Dat kan ik niet met hem
eens zijn. In de schriftelijke voorbereiding ben ik uitgebreid ingegaan op
bij voorbeeld het rapport 'Euthanasie
en pastoraat' van de synode van de
gereformeerde kerk.
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Voorts heb ik de vijf uitgangspunten
van het wetsvoorstel toegelicht en
aangetoond op welke wijze deze
uitgangspunten de basis van het
wetsvoorstel vormen. Ook heb ik
uitgebreid gesproken over de rol van
overheid. Zij moet immers rechtsbescherming aan haar burgers bieden.
Deze plicht wordt dus niet opgeheven
door dit wetsvoorstel en wordt
evenmin aan mensen opgedrongen.
De heer Van Dis vroeg waarom
artsen zich wel aan deze wet zouden
houden. Ik kan hem hierop antwoorden dat er een rechtvaardigingsgrond
wordt ingevoerd, namelijk het
'zorgvuldig handelen'. De minister
heeft er ook op gewezen dat het
correct invullen van de overlijdensverklaring een onderdeel van het
zorgvuldig handelen is. Op zichzelf
zal dat een stimulans zijn zich aan de
wet te houden.
Ik heb reeds eerder gezegd dat de
pijnbestrijding in Nederland op een
hoog peil staat, doch dat zij helaas
niet altijd uitkomst kan bieden. De
neveneffecten, zoals een toestand
van grote versuffing, kunnen bovendien als ontluisterend worden
ervaren. Naar mijn mening is de
belangrijkste reden euthanasie te
legaliseren in de ontwikkeling van de
medische technologie gelegen en
niet zozeer - zoals de heer Van Dis
veronderstelde - in het veranderende
waardenpatroon. Dit waardenpatroon
is wat de norm van de beschermwaardigheid van het leven betreft, niet
veranderd. De vraag naar euthanasie
komt onder mensen van alle geloofsen levensovertuigingen voor. Dat is
onderzocht.
De overheid is bij legalisering niet
bezig met het bevorderen van
euthanasie. Zij stelt juist normen en
rechtswaarborgen vast. Zij dringt
niemand immers euthanasie op. Over
het objectieve element in het begrip
'uitzichtloze noodsituatie' kom ik
straks nog te spreken bij de beantwoording van de vragen van mevrouw
Beckers. Hierop vooruit lopend kan ik
reeds zeggen dat vooral de patiënt
bepaalt of hij zich in een noodsituatie
bevindt en of hij de dood als een
bevrijding ziet die hij dichterbij wil
halen, terwijl het aan de arts is te
beoordelen of er nog oplossingen
voor de patiënt zijn en na te gaan hoe
uitzichtloos de noodsituatie is.
Op de vrijwilligheid ben ik bij de
beantwoording van de vragen van de
heer Borgman ingegaan. Het heeft
geen zin opnieuw over de definitie
van euthanasie te spreken. Dit is
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uitputtend aan de orde geweest. Het
verband met de wet BIG legde ik
door te pleiten voor versterking van
de rechtspositie van verpleegkundigen. Op dit punt zitten de heer Van
Dis en ik dus op één lijn.
Het onderhavige wetsvoorstel
bevat wel een regeling voor gewetensbezwaarden. Niemand kan overigens
een notaris verplichten een euthanasieverklaring te verlijden. Hij is daarin
volkomen vrij. Ik heb niets meer toe
te voegen aan hetgeen ik in eerste
aanleg over het ouderlijk gezag en de
minderjarigen heb gezegd. Dit gezag
wordt immers in mijn wetsvoorstel
niet aangetast.
De heer Scholten: Wil mevrouw
Wessel-Tuinstra ingaan op de
opmerkingen van onder meer
mevrouw Haas-Berger over het
ouderlijk gezag en de positie van
minderjarigen?
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Ik heb daar mijn twijfels over. In
eerste termijn ben ik hier nogal
uitvoerig op ingegaan. Bovendien
komt deze kwestie bij de artikelsgewijze behandeling weer terug. Het
lijkt mij verstandig dat wij dit aan
de hand van concrete amendementen bespreken.
Mevrouw Beckers heeft naar de rol
van de arts bij de beoordeling van de
uitzichtloze noodsituatie gevraagd.
Zij vroeg zich af of deze rol niet te
overheersend is, speciaal wanneer
een patiënt een behandeling weigert.
Overigens heb ik niet gesproken over
een behandeling die geen redelijk
doel meer dient. Dat is een formulering die in de proeve voorkomt. Ik
spreek zelf liever van 'medisch
zinloos handelen' maar dit even
terzijde.
Mevrouw Beckers schetste een
situatie waarin een arts het nog
mogelijk achtte via bij voorbeeld een
nieuwe therapie het lijden van de
patiënt te verlichten of zijn toestand
te verbeteren. De patiënt weigert
echter. Is er dan sprake van euthanasie? Dan hangt ervan af. Het uitgangspunt is zorgvuldig handelen bij een
patiënt die zich in een uitzichtloze
noodsituatie bevindt. Er zijn twee
beslismomenten. De patiënt moet
erom vragen en de arts moet op het
verzoek ingaan.
Mevrouw Haas heeft er terecht op
gewezen dat dit alles onderdeel is
van een besluitvormingsproces. Men
groeit naar een bepaalde beslissing
toe. Ik moet evenwel herhalen dat die
beslissing ook negatief kan uitvallen.
De arts dient de uitzichtloosheid te
beoordelen. Soms acht hij die niet

Euthanasie

aanwezig en ziet hij als medicus nog
een mogelijkheid. Wij hebben dat het
objectieve element genoemd.
De arts acht het lijden niet uitzichtloos en behoeft, onder deze omstandigheden, niet op het verzoek in te
gaan. Er is dan immers geen uitzichtloze noodsituatie, wel volgens de
patiënt, maar niet volgens de arts.
Hieruit mag niet worden afgeleid - zo
schrijft ook de Staatscommissie op
bladzijde 66 - dat het subjectieve
beleven van de patiënt op zichzelf
niet van belang zou zijn. De geneeskundige moet immers met de patiënt
tot het oordeel komen dat er voor
diens noodsituatie geen andere
oplossing zou zijn.
Nu is het heel goed mogelijk dat
door de weigering van verdere
behandeling de uitzichtloosheid
vervolgens wel in het vizier komt en
dientengevolge wel een euthanasiesituatie ontstaat. Ik wil echter heel
duidelijk zijn: er bestaat niet zo iets
als een euthanasieplicht. Er blijven
twee beslismomenten, de patiënt en
de arts. Zonder verzoek is het
uitgesloten, maar zonder besluit van
de arts erop in te gaan ook.
De vraag of er dan alsnog pijnbestrijding moet plaatsvinden kan niet
zo in het algemeen beantwoord
worden. Het hangt helemaal van de
situatie af, van de toestand van de
patiënt, van de mogelijkheden en van
de kwaal welke medicamenten nog
zijn toe te dienen.
Mevrouw Beckers vraagt nu wat,
afgezien van de term 'concrete
doodsverwachting' het verschil is
tussen mijn ontwerp en de proeve,
die tot eis stelt dat de behandeling
geen redelijk doel meer behoeft te
dienen. Mijn antwoord is tamelijk
simpel. In mijn wetsvoorstel wordt
die eis niet gesteld. De arts kan tot
de conclusie komen dat in deze
unieke situatie voor zijn patiënt, die
uitdrukkelijk en ernstig te kennen
heeft gegeven de dood naderbij te
wensen, een nieuwe behandeling
geen uitzicht meer biedt.
Hij hoeft die conclusie dan niet nog
eens te toetsen aan het criterium
'geen enkel redelijk doel'. Overigens
blijkt hier ook weer hoe ontzettend
belangrijk het is dat het consult
verplicht gesteld is en een duidelijk
onderdeel uitmaakt van het zorgvuldig
handelen. De arts treedt hier dus niet
als solist op; hij moet wel degelijk in
collegiaal overleg treden.
Ik waardeer het dat mevrouw
Beckers nog eens heeft gesteld hoe
noodzakelijk wetgeving is. Het kan
ertoe bijdragen dat het stervenspro-
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ces weer een bewust beleefde eigen
verantwoordelijkheid wordt. Dit
wetsvoorstel biedt daartoe, naar ik
hoop, een handreiking.
Mevrouw Brouwers betoog in
eerste termijn kon ik redelijk volgen
toen zij ons allen opriep nog wat
langer na te denken over zorgvuldige
wetgeving. Het siert haar dat zij
ruiterlijk toegaf het te betreuren dat
haar fractie aan de twee jaar durende
schriftelijke voorbereiding niet had
meegedaan. Tot zover heb ik met
haar opstelling ook geen moeite. Dat
wordt toch wat anders wanneer zij in
tweede termijn uitvoerig in kritische
zin spreekt over liberalisering van het
strafrecht, waar het in dit wetsvoorstel
vooral om zou gaan.
Ik wijs haar erop dat het hier niet
gaat om liberalisering. Die term is
door geen der andere sprekers en
ook niet door mijzelf gebruikt. Het
gaat om legalisering. Dat betekent
dat nu in de wet wordt vastgelegd
dat euthanasie weliswaar strafbaar
blijft, maar dat zich uitzonderlijke
omstandigheden kunnen voordoen
waaronder dit strafbare feit gerechtvaardigd wordt.
Dit is dus een strakke norm met
een evenzeer strakke rechtsvaardigingsgrond. Dit alles beoogt aan de
huidige toestand van rechtsonzekerheid, ontstaan door onzekerheid over
de normstelling, een einde te maken.
Het is immers juist die onzekerheid
die angstgevoelens oproept.

de vraagpunten. Daar staat heel
duidelijk mijn mening.
Ik meen dat dit wel degelijk een
verschil maakt, zowel principieel als
voor de deelnemers. Geen verschil
maakt het - de minister van Justitie
wees daar al even op - voor de
bewijslast. In beide gevallen berust
de bewijslast bij de arts. Het is
misschien ook goed dit misverstand
uit de weg te ruimen met het oog op
de voorstellen van mevrouw Brouwer
om verder te discussiëren over onder
meer de bewijslast. Dat lijkt mij niet
direct nodig, omdat de gewone,
strafrechtelijke leerstukken hierop
normaal van toepassing zijn.
Euthanasie, levensbeëindiging op
verzoek, blijft dus staan in het
Wetboek van Strafrecht. Vrijwel alle
politieke partijen in Nederland zijn
het daarover eens, gezien hun
programma's. Eenige aarzeling heb ik
over de formulering inzake euthanasie
in het programma van de partij,
waartoe mevrouw Brouwer behoort.
In het jongste verkiezingsprogramma
van de CPN staat namelijk: euthanasie
dient niet langer strafbaar te zijn,
mits door een arts, mits onder
bepaalde voorwaarden. Dat gaat wel
een beetje ver, denk ik: niet strafbaar,
mits. Ik zou willen zeggen, maar dat
durf ik haast niet meer na hetgeen
mevrouw Brouwer heeft gezegd: dat
is geen legalisering meer maar
liberalisering.

tingsgronden. Het is niet toevallig,
dat ik daar iedere keer op terugkom.
Uit de rechtsliteratuur is geen erg
duidelijke conclusie te trekken. In de
inleiding tot Nederlands strafrecht
van mr. Hazewinkel staat dat
sommige rechtvaardigingsgronden
het feit en andere alleen de daad
rechtvaardigen. Dat heeft wel
degelijk ook consequenties voor het
vervolgingsbeleid, want in sommige
gevallen kan succesvol vervolgd
worden en in andere niet. Daarom
heb ik gezegd: omdat het niet zo
duidelijk is gezien deze achtergrond,
is het van belang om dat nader te
bekijken. Ik begrijp dan ook niet hoe
mevrouw Wessel tot de opvatting
kan komen dat het uit de rechtsliteratuur wel degelijk zo duidelijk blijkt.

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Prima, dan verschillen wij wellicht
toch minder van mening dan ik even
dacht.
Er was bij mevrouw Brouwer even
sprake van een misverstand over het
verschil tussen schulduitsluitingsgrond en rechtvaardigingsgrond. Ik
verwijs haar naar de antwoorden op

Mevrouw Brouwer (CPN): Voorzitter.
Ik heb de vorige keer al gezegd dat
de discussie niet in alle omvang is
gevoerd. Ook daarom willen wij ten
aanzien van een aantal aspecten
verder kijken dan tot nu toe is
gebeurd.
Ik wil nog even terugkomen op de
rechtvaardigings- en schulduitslui-

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
In de context waarover wij spreken is
dat wel het geval. Er zijn strafuitsluitingsgronden, die zijn onder te
verdelen in schulduitsluitingsgronden
en rechtvaardigingsgronden. Die
rechtvaardigingsgronden kun je
verdelen in relatieve en absolute
rechtvaardigingsgronden. De
hoedanigheid van artsen is duidelijk
geformuleerd in de rechtvaardigingsgronden. Het gaat erom of er sprake
is van een zodanig geformuleerde
rechtvaardigingsgrond dat het bijna
een schulduitsluitingsgrond is,
namelijk of de zaak persoonlijk aan
iemand gerelateerd is, waarbij
vanzelfsprekend even wordt gedacht
aan artikel 50.
Ik ben blij dat mevrouw Brouwer
mij de gelegenheid geeft kort uiteen
te zetten wat mij aan wijsheid door
anderen toegeschoven is. Wij
hebben hieraan terdege aandacht
besteed. Ik vind het wat te ver gaan,
daarop uitvoerig in te gaan.
Dat was ook niet nodig, omdat het
arts-zijn in deze rechtvaardigingsgrond niet zozeer verbonden is aan
de persoon van de arts als wel aan
de functie van de arts. Als zodanig is
het geen persoonlijke omstandigheid,
waarbij je aan artikel 50 zou denken.
In die zin heb ik deze rechtvaardigingsgrond opgevat: die heeft inderdaad
betrekking op de functie van de arts.
Ik heb hetzelfde handboek als
mevrouw Brouwer bestudeerd. Het
leek mij dan ook niet nodig om
verder in te gaan op dit onderscheid.
Immers, dat is in deze hele discussie
erg uitvoerig aan de orde geweest.
Ik acht het ten principale minder
juist dat, wanneer iemand, dus een
arts, zo in geweten en zorgvuldig
handelt als in het wetsvoorstel is
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Mevrouw Brouwer (CPN): Het is
mijn gewoonte niet termen alleen te
gebruiken als anderen dat ook doen.
Dat vind ik dus geen argument. Ik
heb inderdaad gesproken over het
liberaliseren van het strafrecht en
wel als een algemene aanduiding
voor het feit dat hier, zoals mevrouw
Wessel zelf zegt, sprake is van
legalisering onder strikte voorwaarden. Dan heb ik bedoeld toen ik zei
dat hier een bepaalde liberalisering
van het strafrecht onder strikte
voorwaarden plaatsvindt. Als ik het
op een andere manier moet omschrijven, dan doe ik dat graag. Ik hang mij
niet op aan woorden.

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik begrijp
dat ik nu de discussie terugkrijg en
dat is terecht.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Ik zal mijn zin even afmaken, want ik
wil mevrouw Brouwer er helemaal
niet speciaal op pakken. Ik wilde juist
zeggen dat de CPN het volste recht
heeft om met deze leuze de verkiezingen in te gaan. Wellicht wil
mevrouw Brouwer er nog eens over
nadenken of zij deze uitdrukking in
haar verkiezingsprogramma niet een
beetje ongenuanceerd vindt. Het
belangrijkste blijft voor mij dat zij in
de Kamer heeft gepleit voor wetgeving, zorgvuldige wetgeving met
goede rechtswaarborgen. Ik meen
dat dit wetsvoorstel daaraan voldoet.
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aangegeven, er toch nog van wordt
uitgegaan dat hij een strafbaar feit
pleegt. Bovendien is het voor de
deelnemers beter, dat er een
rechtvaardigingsgrond is. Men heeft
kunnen zien dat in de proeve via een
kunstgreep voor de deelnemers ten
dele een mede-straffeloosheid is
gewaarborgd onder bepaalde
omstandigheden. Een dergelijke
kunstgreep is bij een rechtvaardigingsgrond niet nodig.
Ik dacht dat dit punt nu zo langzamerhand wel uitputtend was behandeld.
Mevrouw Brouwer (CPN): Bij de
artikelsgewijze behandeling kom ik er
zeker op terug. Je kunt wel heel veel
theoretische verhalen houden, maar
het gaat om de vraag hoe dit in de
praktijk werkt. Ik zou het op prijs
stellen, als hierop nader werd
ingegaan aan de hand van de tekst,
dus niet alleen aan de hand van de
rechtstheorie; daarover bestaan
namelijk heel veel verschillende
opvattingen. In de stukken heb ik dat
gemist. Zo vraag ik mij af wat het
betekent voor het vervolgingsbeleid,
de positie van het OM en dergelijke.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Ik ga hier nu niet verder op in. Het is
absoluut uitvoerig, voor 100%
behandeld.
Mevrouw Brouwer (CPN): Daarmee
ben ik het niet eens.
Mevrouw Wessel-Tuinstra
(D'66): Ook de minister van Justitie
is hierop heel uitvoerig ingegaan. Ik
weet niet wat er nu nog onduidelijk
is.
Mevrouw Brouwer (CPN): Ik kom er
wel op terug bij de artikelsgewijze
behandeling.
De Voorzitter: Mevrouw Wessel
vervolgt haar betoog.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mevrouw de Voorzitter! Allereerst
bedank ik de heer Leerling voor het
boekje dat hij mij heeft doen toekomen. Ik heb het, zoals hij zal begrijpen,
nog niet gelezen, maar ik zal het
zeker inkijken.
Zijn vraag of ik het wetsontwerp
alsnog ter advisering aan de Raad
van State wil voorleggen, heb ik al,
ongetwijfeld tot zijn spijt, afwijzend
beantwoord. Ik ben niet enthousiast
over dat idee. De heer Leerling vroeg
zelfs, of ik dat vóór de stemming
over de amendementen zou willen
doen. Welnu, daartoe zie ik al
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helemaal geen aanleiding. Het zou
heel onhoffelijk zijn tegenover
degenen die de amendementen
hebben ingediend, als de Kamer
daarover niet haar oordeel gaf.
Bovendien zijn die amendementen
op dit wetsvoorstel ingediend; zij zijn
dus als het ware ook een beetje van
de indienster. Immers, ik kan op elk
moment van het debat nota's van
wijzigingen indienen, waarin ik
amendementen heb verwerkt. Er is
dan dus een bijgesteld wetsvoorstel.
De heer Leerling (RPF): Mag ik
hieruit afleiden, dat mevrouw Wessel
met de gedachte rondloopt om
bepaalde amendementen over te
nemen?
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Het zou heel onelegant zijn, als ik nu
vooruitliep op de artikelsgewijze
behandeling. In eerste termijn heb ik
al enkele punten aangegeven waar ik
positief tegenover sta. Daarover mag
geen misverstand bestaan. Het is
veel juister en volkomen in overeenstemming met de parlementaire
gewoonte, dat de indieners van een
amendement de gelegenheid krijgen
om het toe te lichten.
De minister heeft overigens nogal
uitvoerig geciteerd uit het draaiboek
voor de wetgeving. Hierbij denk ik
met name aan II.9.3. (advisering door
de Raad van State over amendementen). Volgens mij is hij daarbij echter
ook heel sterk uitgegaan van de
gedachte dat de regering een
wetsvoorstel indient, wat ook vaak
gebeurt. Het betreft nu evenwel een
initiatiefvoorstel.
Minister Korthals Altes: Zijn
amendementen die worden ingediend
op een initiatief-voorstel andere
amendementen dan amendementen
op een regeringsvoorstel? Is dan de
passage over de eventuele advisering
over de amendementen dan toch
anders, als het om het één of het
ander gaat?
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Er staat het volgende: 'Over amendementen, ook indien deze van ingrijpende aard zijn, behoeft de Raad van
State niet te worden gehoord.' Dat is
dus de algemene regel. Er staat
verder: 'Dit neemt niet weg, dat de
regering', lees dus nu: initiatiefneemster, 'in een bepaald geval met het
oog op haar eigen oordeelsvorming
behoefte kan gevoelen het advies van
de Raad van State over een amende
ment te verkrijgen.' Ik voel die
behoefte niet. Dat gaat dus niet op.
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Verder: 'Dat zal in het bijzonder
voor de hand liggen, wanneer bij
amendement ingrijpende wijzigingen
worden ingebracht in een wetsvoorstel, die vallen buiten het kader van
het wetsvoorstel, zoals dat aanhangig
is gemaakt bij de Tweede Kamer, als
ook wanneer bij die wijziging het
functioneren van de Raad van State
in het geding is.'
Met alle complimenten en referenties aan de prachtige amendementen
die er liggen, moet ik toch zeggen,
dat het functioneren van de Raad van
State niet in het geding is. In ieder
geval vallen de amendementen niet
buiten het kader van het wetsvoorstel.
En dan de laatste zin: 'Dit kan
geschieden in de vorm van een
formele adviesaanvraag dan wel de
persoonlijke raadpleging van de
vice-president door de minister.' Ook
daartoe voel ik geen aanvechting.
Misschien komen wij hierover nog te
praten. Misschien zal de minister ook
verder het draaiboek bekijken.
Minister Korthals Altes: Nee, het is
mij duidelijk.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
De heer Leerling heeft nog gevraagd,
of ik op bijbelse gronden wil aantonen,
dat doden op verzoek soms niet
strafbaar kan zijn. Hij heeft verder
gezegd, dat door legalisering de
samenleving wel een andere mening
wordt opgedrongen.
Ik ga echt niet in op bijbelse
gronden. In de eerste plaats kan ik
dat niet, omdat ik daarvoor niet
voldoende thuis ben in de bijbel,
hoezeer ik hem ook waardeer en
hoezeer ik ook daarachter sta. In de
tweede plaats wil ik dat ook niet
doen, omdat de Tweede Kamer niet
een forum is waar je dit soort dingen
moet doen.
leder komt hier vanuit een eigen
levensovertuiging en geloof. Om dan
te praten over wat wel of niet
bijbelse gronden zijn, is ieders goed
recht. Het zou ook mijn goed recht
zijn. Ik ga daar echter niet op in. Ik
vind dat ongewenst. Ik wil ook mijn
mening niet aan iemand anders
opdringen. Iedereen die dat wil, mag
het wetsvoorstel verwerpen. Ik heb
natuurlijk het liefst, dat het wordt
aangenomen. Zelfs als het wordt
aangenomen, dringt het echter aan
niemand een mening op. Het is dus
niet waar, dat door de legalisering de
samenleving een andere mening
wordt opgedrongen.
De heer Leerling heeft nog over de
controleerbaarheid gesproken. Ik wijs
hem er echter op, dat ook op dit
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moment de controleerbaarheid ver te
zoeken is. Ik probeer juist in het
wetsvoorstel die controleerbaarheid
wel tot gelding te laten komen.
De heer Leerling heeft zijn amendement, waarin wordt gesteld dat
een arts nooit uit eigener beweging
euthanasie mag voorstellen, nog
eens onder de aandacht gebracht. Ik
ben daarop al ingegaan naar aanleiding van een interruptie van de heer
Borgman over het eventueel introduceren van de euthanasievraag bij de
arts. Ik heb gezegd, dat ik daar heel
huiverig tegenover sta. Ik kan het
echter niet verbieden. Wij moeten
echter wel zeer voorzichtig zijn. Wat
dat betreft zit ik wel op dezelfde lijn
als de heer Leerling.
De heer Leerling heeft ook gezegd,
dat de euthanasiewet indirect
discriminatoir kan werken voor
buitenlandse artsen die zich hier
willen vestigen, maar die geen
euthanasie willen plegen. Dat is
mogelijk. Je kan je echter ook
indenken, dat artsen die geen
euthanasie willen plegen, juist een
speciale categorie patiënten aantrekken, namelijk hen die heel afwijzend
staan tegenover euthanasie. Zo zou
er van discriminatie geen sprake
behoeven te zijn.
ledere buitenlandse arts die zich
hier wil vestigen, behoort zich van te
voren op de hoogte te stellen of zal
en mag zich van tevoren op de
hoogte stellen van de wetgeving in
Nederland. Het gaat dus om twee
situaties. Wanneer zij wel euthanasie
willen plegen, moeten zij zich heel
strak aan de wet houden. Wanneer
zij geen euthanasie willen plegen, is
dat hun goed recht en hun verantwoordelijkheid.

van de heer Schutte dat ik er
bezwaar tegen maak dat het hier
voortdurend klinkt alsof alleen artsen
die geen euthanasie willen toepassen,
een geweten hebben. Zo moeten wij
niet met elkaar omgaan. Uit de
gevallen in de jurisprudentie van de
afgelopen jaren blijkt hoe gewetensvol
artsen ermee hebben geworsteld om
op een verzoek tot euthanasie in te
gaan.
Ik weet dat de heer Leerling het
niet zo bedoelt, maar ik heb groot
bezwaar tegen dit soort heiligmaking
van sommigen. Ik wil niet dat wij in
dit klimaat spreken over mensen die
bij hun geweten te rade gaan.
De heer Leerling (RPF): Ik heb
vanmorgen ook stilgestaan bij de
vrijwilligheid. Hierbij heb ik mevrouw
Wessel verwezen naar een sprekende
brief met bijlagen van de vereniging
genaamd Febe, waarin duidelijk
wordt aangetoond dat het begrip
vrijwilligheid zeer relatief is.

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Neen, niemand moet euthanasie
toepassen. Er is geen euthanasieplicht. Ik kom er straks op tijdens de
beantwoording van de opmerkingen

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
In mijn antwoord aan de heer
Borgman heb ik uiteengezet dat de
vrijwilligheid een hoeksteen van mijn
wetsontwerp is. Het is daarom
ontzettend belangrijk dat zij wordt
getoetst en dat hiervoor waarborgen
worden geboden.
Verder wijs ik de heer Leerling
erop dat de rechterlijke macht tot
nog toe met de vrijwilligheid heeft
weten te werken. Ook de proeve gaat
van vrijwilligheid uit. Dit is niet de
toetssteen van alle dingen, maar ik
bedoel hiermee dat ik niet de enige
ben die denkt dat met het begrip
vrijwilligheid Ts te werken.
Vrijwilligheid is nooit absoluut. Ik
ben op dit moment misschien ook
liever ergens aan het skiën. Je hebt
soms gewoon niet te kiezen. Veel
tragischer is de vrijwilligheid in de
situatie waarover wij nu spreken. Hoe
ontzettend graag worden zieke
mensen niet beter? Hoe ontzettend
graag hebben zij niet pijn? Hoe
ontzettend graag verlangen zij juist
niet naar de dood? Vrijwilligheid
hierin is hun echter niet gegeven. Dit
is juist een onderdeel van hun
noodsituatie.
Absolute vrijwilligheid bestaat al in
het algemeen niet. Het gaat nu om
de vrijwilligheid waarmee het verzoek
tot euthanasie op zich zelf is omgeven.
Deze moeten wij zeer goed aan alle
kanten laten toetsen.
De heer Schutte probeerde voor
de derde keer aan mij te ontfutselen
dat ik wel verder wil gaan dan het
wetsvoorstel. Hij heeft echter in de
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De heer Leerling (RPF): Dit is
hetzelfde als datgene wat mevrouw
Wessel heeft gezegd over artsen die
zogeheten gewetensbezwaarden zijn.
In feite is een arts pas volwaardig
bezig, als hij onder voorwaarden
euthanasie wil toepassen. Zo niet,
dan valt hij in de categorie gewetensbezwaarden. Dit noem ik een vorm
van discriminatie. Ook artsen uit het
buitenland die hier willen gaan
werken, moeten ertoe bereid zijn, in
bepaalde gevallen euthanasie toe te
passen. Dit doet te kort aan de vrije
mogelijkheden tot vestiging.

stukken kunnen lezen dat verscheidene partijen, waaronder niet de zijne,
en anderen ook na het verschijnen
van het rapport van de staatscommissie aan mij hebben gevraagd, verder
te gaan en dat ik dat aan één stuk
door ten principale heb geweigerd. Ik
heb hierover nooit enig misverstand
laten bestaan. Als het om vrijwilligheid
en beschermwaardigheid van het
leven gaat, kun je niet verder gaan. Ik
kan in elk geval niet verder gaan.
Ik vermoed dat de heer Schutte
tegen beter weten in weer aankomt
met de stapsgewijze aanpak. Dit stelt
mij een beetje teleur van hem. Ik
weet dat het hem er vooral om gaat
dat ik het op principiële gronden nog
duidelijker zeg. Ik wil het nog
duidelijker zeggen, maar ik kan het
haast niet nog duidelijker zeggen.
De heer Schutte (GPV): Er wordt
gesuggereerd dat ik aan het interpreteren ben. Ik heb niets anders
gedaan dan de eigen woorden van
mevrouw Wessel citeren. De
terminologie stapsgewijze aanpak
heeft mevrouw Wessel zelf in de
stukken gebruikt. Hiermee heb ik
haar geconfronteerd, ook in eerste
termijn in een interruptie.
Zij heeft gezegd: ik ga nu niet
verder; ik wil niet verder gaan omdat
ik - populair gezegd - inderdaad niet
bij machte ben om het geheel te
overzien. Die stapsgewijze aanpak is
de terminologie van mevrouw Wessel
en daaraan houd ik haar.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
In welk verband? Niet om de volgende
stap te zetten! Ik heb dat echter
gezegd, omdat men mij verweet dat
ik niet alles geregeld had. Zelfs de
Raad van State vroeg: waarom heeft
mevrouw Wessel niet alles geregeld?
Ik heb voortdurend gezegd, dat dit
met het uitgangspunt van de vrijwilligheid voorop niet mogelijk is. Die
stroom van verwijten was er opnieuw
toen de staatscommissie veel verder
wilde gaan. Ik heb dat steeds
tegengehouden. Ik denk dat de heer
Schutte dit veel mensen kan verwijten
maar, bij grote uitzondering, mij niet.
De heer Schutte (GPV): Ik blijf dit
volhouden, mevrouw de Voorzitter.
De terminologie stapsgewijs is van
mevrouw Wessel. Die terminologie is
niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het
is duidelijk dat hier andere fracties
zijn - ook fracties die het met
mevrouw Wessel eens zijn - die
principieel hiervan afstand hebben
genomen. U hebt daarvan niet
principieel afstand genomen, u hebt
daarvan uit praktische overwegingen
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- hoe belangrijk ook - afstand
genomen.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Wat is dan het verschil tussen
principieel en praktisch als ik zeg, dat
het niet geregeld kan worden als je
uitgaat van de vrijwilligheid en van de
beschermwaardigheid? Dat is toch
precies hetzelfde?
De heer Schutte (GPV): Mevrouw
de Voorzitter! Mevrouw Wessel heeft
gezegd: het kan niet geregeld
worden omdat ik het geheel niet kan
overzien; het zou mijn vermogen
overschrijden om dit nu te regelen;
vandaar de stapsgewijze aanpak. Dan
zeg ik, dat is iets dat je binnen je
praktische mogelijkheden hebt
liggen. Als zij zegt: ik vind het
principieel onjuist om iets anders te
regelen dan wat direct voortvloeit uit
de vrijwilligheid, dan wordt er een
duidelijke grens getrokken. Die grens
heeft mevrouw Haas voorzichtig
getrokken; die grens heeft mevrouw
Wessel niet getrokken.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mevrouw de Voorzitter! Ik zeg voor
de laatste keer: ik heb heel uitvoerig
vijf uitgangspunten geformuleerd.
Deze uitgangspunten zult u in de
proeve niet terugvinden, omdat het
kabinet, zo heeft de minister heel
eerlijk gezegd, het over de uitgangspunten niet eens kon worden. Uit
alles blijkt, dat het in dit wetsvoorstel
niet geregeld kan worden vanwege
het eerste uitgangspunt van de
beschermwaardigheid. Ik blijf er
bezwaar tegen maken, dat de heer
Schutte mij blijft toedichten dat ik
verder zou willen gaan terwijl ik voor
die veronderstelling geen enkele
aanleiding gegeven heb.
De heer Borgman (CDA): Het is voor
mij helemaal duidelijk wat mevrouw
Wessel bedoelt. De aanvankelijke
tekst was echter wat minder gelukkig
gekozen. Stapsgewijs suggereert
immers dat er na deze stap een
andere stap kan komen.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Ik heb een en ander nog eens
nagelezen naar aanleiding van
hetgeen de heer Schutte hierover
heeft gezegd. Het misverstand kan
zijn ontstaan door de bemerking van
de Raad van State. Daarin staat
ergens, dat het onmogelijk is dit te
regelen. Mocht dit zo zijn, dan hoop
ik toch dat ik in de rest van de 344
bladzijden waarin ik aan een stuk
door zeg dat ik dat niet wil, dat

Vaste commissies voor Justitie
en voor de Volksgezondheid

misverstand heb weggenomen en dat
uit de hele tendens van mijn betoog
duidelijk is geworden dat ik het niet
wil. Ik heb dit nu tien keer gezegd. Ik
denk dat dit voldoende is!
De Voorzitter: Nu ligt het in ieder
geval vast.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
De heer Schutte heeft nog een vraag
gesteld over de gewetensbezwaarden. Hij stelt, dat gewetensbezwaarden nu eigenlijk de afwijkenden
worden van een primaire norm en dat
de wetgever niet kan garanderen dat
dezen daarvan geen hinder ondervinden. Dat kwam de heer Schutte erg
onheus voor.
Ik heb op een desbetreffende vraag
van de heer Leerling al geantwoord
dat wij vele vormen van gewetensbezwaren kennen. Iemand die niet
ingaat op de vraag om euthanasie
kan daarvoor verschillende redenen
hebben. Het kan zijn, dat hij de
situatie er niet naar vindt. Dan is hij
natuurlijk helemaal geen gewetensbezwaarde. Het kan ook zijn, dat hij ten
principale bezwaar heeft tegen het
ingaan op een verzoek om euthanasie.
Ik denk dat hij dan wel een gewetensbezwaarde is. De wetgever kan
inderdaad niet garanderen dat deze
persoon daarvan geen hinder
ondervindt.
De heer Schutte (GPV): Het ging er
mij om dat hier een begrip gewetensbezwaarde werd geïntroduceerd, dat
in een normale situatie niet voorkomt.
In de sfeer van de sociale zekerheid
is het begrip natuurlijk heel bekend.
Er is een wettelijke norm en er zijn
mensen in de samenleving die
bezwaar hebben om aan die wettelijke
norm te voldoen. Voor hen komt een
regeling voor gewetensbezwaarden.
Hier is de situatie als volgt: over de
wettelijke norm 'Gij zult niet doden'
zijn wij het eens; er zijn echter
mensen die van de escape die de wet
biedt, de mogelijkheid om onder
bepaalde omstandigheden die norm
niet te handhaven, geen gebruik
wensen te maken.
In uw gedachtengang worden deze
mensen dan bestempeld tot gewetensbezwaarden. Daaraan voegt u
nog toe dat u helaas niet kunt
garanderen dat zij hiermee uit een
oogpunt van rechtspositie nooit meer
in de problemen zullen komen. Dat
heb ik de omkering van de waarden
genoemd.
Mevrouw Wessel-Tuinstra
(D'66): Dit heb ik overgenomen uit
de wetgeving voor de afbreking van
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zwangerschappen. Ik vond dat het
daarin heel goed was geformuleerd.
Geldt dat bezwaar voor de heer
Schutte bij die wet dan niet?
De heer Schutte (GPV): Ik denk het
wel ja, maar daar heb ik nooit een
geheim van gemaakt. Daarmee is dus
wel een koers verlegd. Dat geldt
uiteraard ook voor de proeve.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Dan begrijp ik wat u bedoelt.
Ik kom dan bij het betoog van
mevrouw Ubels-Veen. Zij vroeg of bij
euthanasie in een verpleegtehuis ook
de arts van dat tehuis moet worden
betrokken. Heb ik haar goed begrepen? Het gaat dan niet alleen om de
particuliere huisarts van de patiënt.
Mevrouw Ubels-Veen (EVP): Ik kan
mij voorstellen dat de eigen huisarts
- van vroeger nog - en de arts van
het verpleegtehuis erbij aanwezig
zijn, wanneer een patiënt in een
verpleegtehuis ligt. Men kan aannemen dat de huisarts met de arts van
het verpleegtehuis overleg pleegt. Ik
heb heel erg de nadruk gelegd op de
vrijwilligheid. Dat doet u ook. Ook de
objectiviteit moet veilig worden
gesteld. Die patiënt is niet alleen
door die twee artsen omringd, maar
ook door familie. Er kunnen soms
oneigenlijke argumenten meespelen.
Dat zult u volkomen erkennen.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Ik herinner mij nu weer precies wat u
heeft gevraagd.
Ik heb richtlijnen van verpleegtehuizen toegezonden gekregen. Daaruit
blijkt dat het buitengewoon ongewenst is als euthanasie buiten de arts
van het verpleegtehuis om zou gaan.
In die richtlijnen staat dat de arts van
het verpleegtehuis, naast de directrice
of directeur van het tehuis, altijd bij
een dergelijke ingreep betrokken
moet worden. Dat staat uiteraard niet
in de wet. De wet gaat uit van
zorgvuldig medisch handelen. De
betrokken arts moet dan in consult
gaan. In zo'n geval ligt het erg voor
de hand dat het consult zal plaatsvinden met de arts van het verpleegtehuis
en wellicht, met het oog op de
medische situatie, met de betrokken
specialist. Het spreekt natuurlijk
vanzelf dat de wet richtlijnen en
uitgangspunten aandraagt, maar
ieder tehuis kan zijn eigen nadere
normen stellen. Voor een verpleegtehuis is dat ook meestal het geval.
Mevrouw Ubels-Veen (EVP): Het
leek mij juist voor de objectiviteit van
belang, als vastgesteld wordt dat het
een verlangen van de patiënt is, dat

UCV55
10 maart 1986

55-38

Wessel-Tuinstra
er dan geen andere elementen
meespelen. Een cru voorbeeld
hiervan is een verpleegtehuis met
een wachtlijst of een familie die
misschien op een erfenis wacht. Het
lijkt mij van belang dat er dan iemand
die daar helemaal buiten staat, een
arts, bij het consult wordt betrokken.
Dat wilde ik in de wet laten vastleggen.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Dat begrijp ik ook. In de wet staat dat
een arts altijd verplicht is om
vrijwilligheid na te gaan en om het
uitdrukkelijk en ernstig verlangen na
te gaan. Dit moet allemaal worden
gecheckt. Dat is wellicht in de
situatie van een verpleegtehuis nog
moeilijker. Dan zal de arts een extra
zorgvuldigheid in acht moeten
nemen. Maar het is niet zo dat deze
aspecten in een verpleegtehuis niet
hoeven te worden nagegaan. Dat is
daar net zo hard nodig als waar dan
ook.
Mevrouw Ubels-Veen (EVP): Als
men uitgaat van twee artsen, had ik
daarbij nu juist graag een derde arts
willen betrekken. Dat moet dan een
volkomen buitenstaander zijn. Het
moet wel een arts zijn.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Misschien kunnen wij daarop straks
bij de artikelsgewijze behandeling als
wij over consultatie spreken nog
terugkomen. Er zijn inderdaad
stromingen die voor de consultatie
nog een tweede check - eigenlijk is
dat hier een derde check - willen
hebben. Dit geldt bij voorbeeld voor
de vrijwilligheid.
Mijn wetsvoorstel huldigt het
systeem dat er wel degelijk een
verplichting is tot consultatie van een
tweede arts. Als er bij voorbeeld
twijfel is aan de vrijwilligheid, kan het
in het kader van het zorgvuldig
handelen passen dat men die
vrijwilligheid nog extra checkt. Ik heb
het alleen niet dwingend willen
voorschrijven.
Mevrouw Ubels-Veen (EVP): Het
gaat niet alleen om de vrijwilligheid,
maar het gaat ook om de uitsluiting
van oneigenlijke andere elementen.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Voor honderd procent is zoiets nooit
te regelen. In het wetsvoorstel is
geprobeerd om een en ander zodanig
te regelen dat er zoveel mogelijk
rechtswaarborgen worden geboden.
Dat is het enige antwoord dat ik kan
geven.
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Wel dank ik mevrouw Ubels-Veen
voor haar duidelijke en openlijke
steun aan het wetsvoorstel.
Ik vond het heel bijzonder. Zij heeft
gedurende deze discussie sterk met
ons meegedacht. Dat is een belangrijk
winstpunt.
De heer Scholten vroeg of een
schulduitsluitingsgrond betere
rechtswaarborgen biedt dan een
rechtvaardigingsgrond. Ik weet niet
of dit het geval zou zijn.
De heer Scholten: Ik wil mijn vraag
even toelichten. Ik dacht met name
aan de uitstraling van de wet en de
wettekst. De minister van Justitie
heeft al gezegd, dat het de vraag is
of datgene wat wij tot stand brengen,
zich binnen een betrekkelijk gesloten
circuit zal voltrekken. De wet zal een
uitstraling hebben. Ik veronderstelde
dat de benaderingswijze die ik
mevrouw Wessel heb voorgehouden
een grotere preventieve werking zou
kunnen hebben om oneigenlijk
gebruik tegen te gaan.

verschil is. Ten principale maakt het
natuurlijk wel degelijk verschil. Dat
moet ik eerlijk toegeven. Dit heb ik
echter al uitgelegd in het debatje met
mevrouw Brouwer.
Ik denk niet dat het aan mij is om
de vraag over de procedurele
voortgang te beantwoorden. Ik heb
op dit punt wel hoop, maar ik weet
niet in hoeverre die ijdel is.
Mevrouw de Voorzitter! De heer
Scholten heeft nog een vraag gesteld
over de recommendation. Hij heeft
gevraagd in hoeverre de huidige
praktijk in strijd is met de aanbevelingen. Ik denk niet dat de huidige
praktijk in strijd is met de aanbevelingen. Die gaan vooral over de mondigheid van de patiënt tegenover de
arts. Wel zou zeker ten aanzien van
artikel 2 van het Europees Verdrag
een vraag opgeroepen kunnen
worden. Ten aanzien van artikel 2
doet de wetgever een afweging. De
praktijk is toch eigenlijk weer een
ander zaak.
Wel is het zeker zo dat een
toestand van wetteloosheid nooit de
bedoeling kan zijn van artikel 2.
Artikel 2 stelt namelijk duidelijk de
beschermwaardigheid voorop.
Wetteloosheid mag daarvan dus
geen uitvloeisel zijn.
Mevrouw de Voorzitter! Ik heb dit
keer geen opmerkingen te maken aan
het adres van de minister van
Justitie. Wel wil ik nog een opmerking
maken aan het adres van de minister
van WVC. Hij was op zijn beurt
verbaasd over mijn verbazing.
Verbazing alom! Ik ben in elk geval
blij met de verduidelijking die hij
heeft aangebracht ten aanzien van
zijn vraagstelling. Hij vroeg zich af of
de toelichting en de wettekst wel
voldoende duidelijk waren. Hij heeft
mij slechts willen wijzen op mogelijke
lacunes. Daarbij bracht hij nog eens
onder de aandacht hetgeen op
bladzijde 8 onder 6 staat. Ik ben in
elk geval blij dat de minister mijn
wetsontwerp gelezen heeft.

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Ik begrijp uw vraag heel goed. Ik vind
echter dat men het in zijn algemeenheid niet zo kan zeggen als u nu
doet. Waarom niet? Bij dit wetsvoorstel is de rechtvaardigingsgrond heel
sterk ingevuld. Bij vergelijking van
invulling van de rechtvaardigingsgrond met de invulling van de
schulduitsluitingsgrond in de proeve,
zal men zien dat het een bijzonder
sterk op het ander lijkt.
In het antwoord op een vraag van
mevrouw Groenman staat dat de
proeve objectieve toetsingscriteria
geeft. Naar ik meen, wordt gesproken
van 'objectiveerbaar'. Dat wil haast
zeggen dat het persoonlijke element
van de schulduitsluitingsgrond ook in
de proeve sterk is geobjectiveerd.
Zoals de minister van Justitie heeft
gezegd is het verschil gelegen in het
feit ten principale en in het feit dat
het gaat om 'naar de deelnemers
toe'. Die kwestie is overigens in de
proeve opgelost.
Er zou echter alleen gedacht
kunnen worden aan betere rechtswaarborgen wanneer er een algemene
rechtvaardigingsgrond was, dus als
er als het ware stond: u bent gerechtvaardigd. Dit is echter niet het geval.
Het tweede lid van bedoeld artikel
spreekt over zorgvuldig handelen
door arts bij een patiënt in een
uitzichtloze noodsituatie. Omtrent
dat 'zorgvuldig handelen' heeft er
heel nadrukkelijk een nadere invulling
plaatsgevonden. Daarom denk ik dat
er voor de uitstraling niet zo veel

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Ik ben blij dat de minister het zo
nauwkeurig gelezen heeft. Ik heb
geen moment verondersteld, dat de
minister na de jarenlange discussie
het stuk niet zou hebben gelezen.
Ik zeg dit als inleiding op mijn
antwoord. In het debat is duidelijk
gemaakt wat ik wel en wat ik niet zou
hebben moeten regelen. Ik heb die
opmerkingen tot verbreding steeds
afgehouden. Het is duidelijk geworden
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dat mijn wetsvoorstel alleen geldt
voor mensen die zelf inzicht hebben
in hun eigen situatie, die compos
mentis zijn, die een ernstig en
uitdrukkelijk verlangen uiten dat in
alle vrijwilligheid is bepaald. Ik was
even ontdaan, maar de minister heeft
zijn opmerkingen in tweede termijn
verduidelijkt. Waarschijnlijk zijn wij
het nu geheel eens.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De Voorzitter: Tijdens de eerste
vergadering heb ik op een gegeven
ogenblik gezegd dat ik de mogelijkheid zou bieden om een derde
termijn te houden. De leden kunnen
echter niet zeggen dat ik niet zeer
ruimhartig de gelegenheid heb
gegeven om uitgebreid te debatteren
en te interrumperen. Het lijkt mij
daarom niet nodig een derde termijn
te houden. Ik stel voor, over te gaan
tot de artikelsgewijze behandeling
van het initiatief-voorstel van
mevrouw Wessel-Tuinstra.
De heer Leerling (RPF): Wij hebben
nog steeds geen helderheid over de
te volgen procedure. Voordat
wij overgaan tot de behandeling van
de artikelen en amendementen, zou
ik graag opening van zaken van de
VVD-fractie krijgen. Ik heb enkele
amendementen ingediend. Voor de
zuiverheid van de procedure lijkt het
mij goed om te weten hoe de zaak
zal worden afgehandeld.
De heer Dees (VVD): Wij hebben
hierover in een eerder stadium al
eens gesproken. Het lijkt mij uitermate
voorbarig nu al een voorstel te doen.
In het plenair debat zal ik een
voorstel doen, gericht op het vragen
van een nader advies aan de Raad
van State. Ik hecht eraan, te zeggen
dat wij een behandeling van de
artikelen van het initiatief-voorstel en
de daarop ingediende wijzigingsvoorstellen nu gepast vinden.
De heer Leerling (RPF): Dat is in lijn
met hetgeen de fractievoorzitter van
de VVD eerder heeft meegedeeld in
een plenaire vergadering. Ik heb
begrepen dat wij de eindstemming
zullen ophouden tot het verschijnen
van een nader advies van de Raad
van State. Ik heb ernstige bezwaren
tegen een dergelijke procedure.
De Voorzitter: Wij zijn nog niet
bezig met het plenaire debat, maar
met de artikelsgewijze behandeling.
Een stemming zal pas later plaatsvinden. Er wordt dus wetgeving voorbe-
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reid. Ik denk dat de opmerkingen van
de heer Leerling in een plenair debat
thuishoren.

dus voordat wij over de amendementen spreken en daarover een oordeel
geven, afgezien van de stemmingen.

De heer Leerling (RPF): Op een
aantal artikelen heb ik amendementen
ingediend. In een eerder stadium heb
ik al laten blijken, dat mijn fractie
hecht aan nadere advisering van de
Raad van State. Dat gaat straks nog
wel gebeuren. Ik heb daarom grote
bezwaren tegen het nu houden van
een artikelsgewijze behandeling en
een stemming. Als de artikelsgewijze
behandeling nu wordt ingezet, dan
trek ik mijn amendementen in. Ik vind
deze procedure niet juist.

De Voorzitter: Ik begrijp u heel
goed. Ik wil daarover geen misverstand laten bestaan; dat weet de
heer Leerling wel. U trekt uw
amendementen in. Maar indirect
doet u het voorstel, nadat dit niet
door anderen is gedaan, om niet
verder te gaan dan tot de artikelsgewijze behandeling.

De Voorzitter: Het is natuurlijk uw
goed recht om dat om politieke
redenen te doen. Wij zijn echter nog
bezig met de voorbereiding van het
wetsvoorstel. Meer informatie is nu
gewoon niet beschikbaar.

De heer Leerling (RPF): Dat is
inderdaad het voorstel.
De Voorzitter: Goed. Dan zullen wij
daarover zo dadelijk eventueel gaan
stemmen.

Mevrouw Haas-Berger (PvdA):
Mevrouw de Voorzitter! Het is
natuurlijk toch een vrij oneigenlijke
discussie geweest, omdat de
mogelijkheid boven de markt is
De heer Leerling (RPF): Ik had gehoopt blijven hangen dat het kabinet de
dat de VVD-fractie na alle besprekinproeve naar de Raad van State zou
gen inmiddels zover was gekomen,
sturen. Daar kwam nog eens de
dat zij op dit moment al bereid was
poging tot verzoening van de
het ordevoorstel te doen om mevrouw
fractievoorzitter van de VVD bij, dat
Wessel-Tuinstra te vragen alsnog
ook het initiatief-voorstel naar de
haar wetsvoorstel voor advies naar
Raad van State zou worden gestuurd.
de Raad van State te sturen. Dat
Nu wij echter hier de beslissing
verzoek zou dan, naar ik hoop, door
hebben genomen om de discussie in
de meerderheid van de Kamer
de UCV af te ronden, betekent het
worden gedaan. Pas daarna zou de
dat wij bezig zijn met de voorbereiding
artikelsgewijze behandeling moeten
van wetgeving.
plaatsvinden. Als wij immers het
Ik vind dan ook dat wij die moeten
advies van de Raad van State pas
afmaken. Dat betekent dat wij ook
krijgen nadat de stemming over de
moeten spreken over de artikelen.
amendementen heeft plaatsgevonHet is natuurlijk heel duidelijk dat
den, dan zie ik niet in wat het
mijn fractievoorzitter op staatsrechparlement daar dan mee moet doen.
telijke gronden bezwaar heeft
gemaakt tegen het voorstel van de
De Voorzitter: Er is toch een
heer Nijpels. Zo er nog een plenair
onderscheid. Ik wil dat toch even
debat mocht komen, dan zal wel
zeggen. Ik was straks al even bang,
blijken wat daarvan de implicaties en
dat dat misverstand misschien zou
complicaties zijn. Wij vinden dat nu de
bestaan. Artikelsgewijze behandeling
discussie zover moet worden
betekent nog geen stemming over de
afgerond, dat de beslissing over het
artikelen of over de amendementen.
al dan niet afbreken van de stemming
De voorbereiding van de plenaire
over de amendementen daarna
behandeling vindt zijn voltooiing in
gewoon in volle vrijheid kan worden
de artikelsgewijze behandeling.
genomen. Dat betekent dat wij nu de
De heer Leerling (RPF): In het
discussie moeten afmaken.
ordedebat dat was aangezwengeld
De heer Schutte (GPV): Mevrouw
door de heer Den Uyl naar aanleiding
de Voorzitter! Mevrouw Haas
van de persconferentie van de heer
zinspeelt op hetgeen plenair nog kan
Nijpels, heeft ook de heer Den Uyl
gebeuren. Zij wil de artikelsgewijze
grote bezwaren gemaakt tegen de
behandeling als onderdeel van de
mogelijkheid dat wij hier procederen
voorbereiding van dat debat afronden.
tot en met de stemming over de
Begrijp ik het goed dat mevrouw
amendementen. Ik vind ook dat dit
Haas min of meer aankondigt, dat de
een heel gekke situatie zou zijn.
plenaire voortzetting voor de stem
Daarom zeg ik dat het veel zuiverder
zou zijn om op dit moment, dus na de mingen zal beginnen met een
initiatief van bij voorbeeld haar
algemene beschouwingen, het
fractievoorzitter? Als namelijk eerst
wetsvoorstel aan de Raad van State
wordt gestemd over de artikelen, is
voor te leggen ter advisering. Dat is

Euthanasie

UCV55
10 maart 1986

55-40

Voorzitter
precies het voorstel aan de orde dat
de heer Dees beoogt. Kan zij
daarover opheldering geven?
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Ik
kan niet zeggen wat er precies gaat
gebeuren. Er is een aantal mogelijkheden. Het is mogelijk, dat de heer
Dees in een plenaire discussie met
zijn voorstel komt. Misschien komt hij
daar ook niet mee. Dan gaan wij
gewoon door tot en met de eindstenv
ming. Dat zou dol zijn. Het is ook
mogelijk dat mijn fractievoorzitter
alsnog aan de minister-president
vraagt om zich hier te verantwoorden.
Ook dat is mogelijk. Dat zien wij van
de week wel.
De heer Borgman (CDA): Voor alle
duidelijkheid: moet ik uw interventie
zo verstaan dat wij nu voortgaan met
de artikelsgewijze behandeling en
dat, als de tijd dat toelaat - ik doel op
deze UCV - daarop de stemmingen
over de amendementen zullen
volgen?
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Niet
in deze uitgebreide commissievergadering. Dat is niet mijn voorstel. Ik
vind dat bij fatsoenlijke wetgeving na
de discussie over de artikelen en de
voorstellen, ter wille van een zorgvuldige voorbereiding de hele zaak moet
worden gewogen en in de fracties
moet worden gebracht. Ik zeg dus
niet dat wij nu, in deze UCV, moeten
stemmen.
De heer Borgman (CDA): Ik denk
dat het heel nuttig is dat dit is
vastgesteld, juist met het oog op
fractieberaad en dergelijke.
De Voorzitter: Ik denk dat het
voorstel van de heer Leerling niet
voldoende steun ondervindt; wij gaan
over tot artikelsgewijze behandeling.
De heer Leerling (RPF): Om misverstanden te voorkomen merk ik het
volgende op. Ik heb ernstige bezwaren
tegen deze procedure. Wetend wat
de uitkomst is - gelet op de eerdere
mededelingen van de zijde van de
VVD-fractie - verzoek ik u, mijn
amendementen als ingetrokken te
beschouwen.

Over het begin van artikel I wordt
geen beraadslaging gevoerd.
Beraadslaging over lid 1 van artikel I.

D
De heer Van Dis (SGP): Mevrouw de
Voorzitter! Als wij mevrouw Wessel
goed hebben begrepen, rechtvaardigt
zij de verlaging van het strafmaximum
met de ethische equivalentie van
doden op verzoek onder zorgvuldigheidseisen en hulp bij zelfdoding
onder die eisen. Wij zijn van mening
dat de bedoelde handelingen nauw
verwant zijn, maar daarmee is nog
niet verklaard, waarom het strafmaximum van de ene handeling is
verlaagd. Wekt de verlaging van het
huidige strafmaximum voor doden op
verzoek niet op zijn minst de indruk,
dat indienster het negeren van
zorgvuldigheidseisen nu ook weer
niet zo'n ernstig vergrijp acht?
Men mag van haar, gezien het
benadrukken van allerlei zorgvuldig
heidseisen, toch verwachten dat zij
het negeren daarvan des te ernstiger
zal vinden? Dat kan toch niet blijken
uit verlaging van het strafmaximum?

D
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mevrouw de Voorzitter! Op bladzijde
14 van de memorie van toelichting
heb ik uiteengezet waarom ik het
strafmaximum heb verlaagd van 12
jaar naar 4 jaar. De oorspronkelijke
termijn van 12 jaar, mede gelet op de
wetshistorie, is al een bijzonder
hoge straf. Ik heb gekozen voor 4
jaar omdat dan inverzekeringstelling
mogelijk is. Aangezien het hierbij om
een levensdelict gaat, acht ik het van
bijzonder groot belang dat inverzekeringstelling mogelijk is.
De strafmaat van 4 jaar is de
ondergrens voor de toepassing van
inverzekeringstelling. Het is namelijk
gewenst deze mogelijkheid hier te
behouden, gezien de mogelijk
ingewikkelde aard van een opsporingsonderzoek ingeval van vermoedelijke overtreding van artikel 293 of
artikel 294.
Wat betreft de samenhang tussen
beide artikelen

De Voorzitter: Aangezien de
amendementen Leerling (stukken
nrs. 18, 19 en 34), het gewijzigde
amendement-Leerling (stuk nr. 33)
en de subamendementen-Leerling
(stukken nrs. 35 en 36) zijn ingetrokken, maken zij geen onderwerp
van beraadslaging meer uit.
Dit geldt ook voor de amendementen-Haas-Berger (stuk nr. 17, I en II).

De heer Van Dis (SGP): Ik doel meer
op de samenhang met het feit dat u
zorgvuldigheidseisen hebt geformuleerd. Een verlaging van dat strafmaximum betekent dan in feite dat de
zorgvuldigheidseisen niet al te
stringent zouden worden opgevat.
Daar ging het ons om. Overigens heb
ik heel goed begrepen dat de grens
van 4 jaar inderdaad inverzekeringstelling mogelijk maakt.
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Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Levensbeëindiging op verzoek blijft
natuurlijk een levensdelict. Daarom is
het belangrijk dat er een straf van 4
jaar op staat. Zowel de wetshistorie,
als de maatschappelijke ontwikkeling
duidde erop dat de termijn van 12
jaar niet meer leefde.

•
De heer Borgman (CDA): Mevrouw
de Voorzitter! Ik hoor graag het
oordeel van de regering en meer in
het bijzonder van de minister van
Justitie over de strafmaat.

D
Minister Korthals Altes: Mevrouw
de Voorzitter! Ik kan in dit opzicht
verwijzen naar de proeve waarin wij
een periode van 4,5 jaar hebben
genoemd. Die termijn is weer
overgenomen van het voorstel van de
staatscommissie.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Dat betreft de wet op de zwangerschapsafbreking.
Minister Korthals Altes: Ik heb
daarover in ieder geval geen authentieke mededelingen van de staatscommissie ontvangen.
De beraadslaging wordt gesloten.
Beraadslaging over lid 2, waarop is
voorgesteld een amendement-Dees
(stuknr. 2 1 , I).

D
De heer Dees (VVD): Mevrouw de
Voorzitter! Evenals de artsenorganisa
tie KNMG en het kabinet vindt de
VVD-fractie de geneeskundige de
enig aangewezen persoon om een
levensbeëindigende behandeling op
verzoek van de patiënt te verrichten.
Aan dit standpunt liggen een aantal
overwegingen ten grondslag.
In de eerste plaats menen wij dat
degenen die samen met de patiënt
de beslissing neemt ook dient zorg te
dragen voor de uitvoering.
In de tweede plaats gaat het om de
toediening van medisch-farmacologisch sterk werkende middelen
waarvoor specifieke deskundigheid
vereist is.
In de derde plaats menen wij dat
hiermee de mogelijkheden tot
controle en tot het afleggen van
verantwoording worden vergroot. Dit
is onder meer het geval omdat de
geneeskundige naast de werking van
de strafrechtbepalingen, ook aan het
medisch tuchtrecht onderworpen is.
In de vierde plaats menen wij dat het
de rechtspositie van de verpleegkun-
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Dees
dige ten goede komt als in de wet
expliciet is bepaald dat alleen de arts
de handeling mag verrichten. De
ruimte die in het initiatiefvoorstel
wordt geboden, namelijk uitvoering
door of in nauw overleg en samenwerking met de geneeskundige, laat
te veel open. Naar onze mening
bevordert dit de duidelijkheid en
rechtszekerheid niet.
Zoals het in het initiatiefvoorstel
staat, wordt zelfs de mogelijkheid
open gelaten dat een niet gekwalificeerde, willekeurige derde de
handeling verricht en hierdoor in
juridisch opzicht de hoofddader
wordt. Juist dit willen wij door
aanneming van ons amendement
voorkomen.

Een verpleegkundige is in bepaalde
situaties voortdurend in de nabijheid
van de patiënt. Ik wil ook beklemtonen
dat de rechtspositie geregeld moet
worden. Wij komen daar echter nog
over te spreken. Wordt met deze
formulering niet te zeer voorbij
gegaan aan de feitelijke situatie? Dit
kan weer leiden tot een verzwakking
van de rechtspositie van de verpleegkundige,

D
De heer Van Dis (SGP): Mevrouw de
Voorzitter! Ik ga nog even in op de
kwestie van de uitichtloze noodsituatie. Mevrouw Wessel heeft meermalen
betoogd dat zij de jurisprudentie in
de wet wil vastleggen. Daartoe
mogen wij toch het novemberarrest
van de Hoge Raad rekenen. Hierin
kiest de Hoge Raad uitdrukkelijk voor
de weg van de noodtoestand en niet
voor die van het beroepsrecht.
Kan zij uiteenzetten waarin de
rechtvaardigingsgrond 'uitzichtloze
noodsituatie' verschilt van de
rechtvaardigingsgrond 'noodtoestand', waar de Hoge Raad over
spreekt? Als die twee wel verschillen,
hoe handhaaft zij dan haar uitspraak
op blz. 19 van de nota naar aanleiding
van het eindverslag, dat haar
wetsvoorstel is gebaseerd op de
huidige stand van de jurisprudentie?
Als die twee niet verschillen, wil zij
dan haar oordeel geven over een
uitspraak van prof. Enschedé, op blz.
85 van De arts en de dood: De
noodtoestand is uiteraard geen
medisch-ethische, maar een ter
competentie van de rechter staande
rechtsvraag waarvan medici geen
weet hebben?
In nauwe samenhang met wat ik al
heb gezegd over de rol van de arts
vraag ik de heer Dees hoe hij
oordeelt over het code-aspect van de
euthaniserende handeling van de
arts. Denkt hij dat artsen deze
openheid op prijs zullen stellen?
Waar niet de verpleegkundige maar
de arts een verpleegkundige handeling uitvoert, weet iedereen toch hoe
laat het is?
Kunnen mevrouw Wessel en de
heer Dees de indruk wegnemen dat
zij in feite twee soorten artsen
introduceren, humane en minder-humane, afhankelijk van hun reactie op
een verzoek? In eerdere termijnen
zijn zinnen uitgesproken die daarop
wijzen.

verpleegkundige toch betrokken is bij
euthanasie, betekent dat dan, als zijn
amendement wordt aangenomen,
dat die verpleegkundige wel strafbaar
is? Mevrouw Wessel zegt in haar lijst
van antwoorden dat de rechtvaardig*
heidsgrond betekent dat het feit niet
strafbaar is en derhalve ook andere
deelnemers niet strafbaar zijn. Moet
ik op grond hiervan aannemen dat als
het amendement van de heer Dees
wordt aangenomen die andere
deelnemers ook niet strafbaar zijn?

D

Mevrouw Haas-Berger (PvdA):
Mevrouw de Voorzitter! Ook wij zijn
van mening dat de besluitvorming
uitsluitend en alleen een zaak van de
patiënt en van de arts is. De heer
Dees heeft het in eerste instantie
over het assisteren van de arts
gehad. Worden door de aanneming
van dit amendement niet te veel
handelingen uitgesloten die zelfs
beter door een verpleegkundige
verricht kunnen worden?

Mevrouw Brouwer (CPN): Mevrouw
de Voorzitter! Ik heb ook een vraag
aan de heer Dees. Stel dat een

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mevrouw de Voorzitter! Ik heb mij in
eerste termijn in positieve zin
uitgelaten over het amendement van
de heer Dees. Ik heb alleen wel heel
duidelijk gezegd dat alle argumenten
die hij heeft genoemd voor het door
de arts laten verrichten van de
uitvoerende handeling door mij niet
alleen worden onderschreven, maar
al heel uitvoerig zijn genoemd in de
memorie van toelichting. Door het
hele wetsontwerp heen heb ik
gesteld dat de geneeskundige de
centrale uitvoerende figuur is. Maakt
het voor de deelnemers nu verschil
of in de rechtvaardigingsgrond van
het tweede lid de geneeskundige al
dan niet is opgenomen? Op zichzelf
behoeft dat geen verschil te maken,
omdat zij toch onder verantwoordelijkheid van de artsen werken.
De heer Van Dis heeft ook aan mij
een vraag gericht over humane en
minder-humane artsen. Ik moet
tegen een dergelijk verschil groot
bezwaar maken. De artsen hebben in
het algemeen juist een hele humane
instelling. Het al dan niet ingaan op
een verzoek kan voortkomen uit hun
eigen gewetensconflict. Uit humaniteit kan men zowel het een als het
ander doen.
De heer Van Dis begon met vragen
over de begrippen 'noodtoestand' en
'noodsituatie'. Uit het rapport van de
Staatscommissie blijkt dat de
noodtoestand, die bij de arts ontstaat
door het conflict van plichten,
voortkomt uit de noodsituatie van de
patiënt. Vandaar dat de Staatscommissie om geen misverstand te laten
ontstaan, uitdrukkelijk niet de term
'noodtoestand van de patiënt' heeft
willen overnemen, maar nadrukkelijk
spreekt over 'noodsituatie'.
Overigens wil ik de heer Van Dis
erop wijzen, dat de term 'noodtoestand' als zodanig niet in de wet
voorkomt, maar onderdeel is van het
begrip 'overmacht'. Als zodanig
speelt het wel degelijk ook een rol in
de jurisprudentie.
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D
De heer Borgman (CDA): Mevrouw
de Voorzitter! Ik stel nog eens dat
euthanasie in onze visie geen
medisch handelen is. Door het enkele
feit dat euthanasie door een medicus
wordt gepleegd, wordt het nog geen
medisch handelen. Men kan echter
bevorderen dat de kring van uitvoerders zoveel mogelijk wordt
beperkt. Ik vraag de heer Dees of hij
meent dat aan de arts die in zijn
amendement met de uitvoering
wordt belast nog specifieke eisen
moeten worden gesteld in verband
met de wijze van uitvoering. Wat mij
betreft hoeft hij deze eisen niet tot in
detail te bespreken. Kan hij zich in het
algemeen voorstellen dat er met
betrekking tot de uitvoering nog
specifieke eisen moeten worden
gesteld?

D
mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Voorzitter! De heer Dees spreekt
over een uitvoerende handeling. Het
zal hem bekend zijn dat het vaak om
meer handelingen gaat. Ik wil graag
van hem weten of in zijn formulering
een opdracht in het kader van de
uitvoering aan bij voorbeeld een
wijkverpleegkundige uitgesloten is?

D

D

55-42

D
De heer Dees (VVD): Mevrouw de
Voorzitter. Zowel in de proeve als in
het initiatiefvoorstel van mevrouw
Wessel-Tuinstra wordt binnen de
kring van artsen geen onderscheid
gemaakt met betrekking tot bepaalde
kwalificaties. Ik denk dat dit in
overeenstemming is met de ongedeelde bevoegdheden die artsen hebben
tot uitoefening van de geneeskunst.
De heer Borgman heeft in dit verband
gevraagd: moeten aan de artsen
specifieke eisen worden gesteld als
het gaat om de wijze van uitvoeren?
Mijn antwoord is 'ja', omdat men
moet voldoen aan de specifieke
zorgvuldigheidsvereisten, zowel
blijkens de proeve als blijkens het
initiatiefvoorstel van mevrouw
Wessel-Tuinstra, die zijn verwoord
Mevrouw Beckers en mevrouw
Haas hebben gesproken over de
positie van de verpleegkundigen. Ik
heb met dit amendement beoogd dat
de handeling als zodanig uitsluitend
door de arts mag worden verricht en
niet door de verpleegkundige. Dit
sluit aan bij de opvatting, die de
KNMG daarover heeft. Het sluit ook
aan bij hetgeen de Nederlandse
Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie
in een recente brochure heeft
opgemerkt, namelijk: 'De uitvoering
vindt door de arts plaats en deze
draagt de eindverantwoordelijkheid.
Als het doel van de handeling
euthanasie is, moet de arts deze
handeling zelf verrichten.'. Dat is
precies het standpunt dat ik met dit
amendement beoog. Natuurlijk sluit
dit niet uit dat bij het feit als zodanig
andere deelnemers aanwezig kunnen
zijn, die assisteren, maar het laat in
mijn opvatting onverlet dat het de
arts is die de verantwoordelijkheid
voor de handeling draagt en die zelf
dient uit te voeren.
Wat de eventuele strafbaarheid
van de deelnemers betreft, heeft
mevrouw Wessel al geantwoord.Ik
sluit mij bij haar antwoord aan, in die
zin dat, wanneer aan de zorgvuldigheidsvereisten is voldaan en wanneer
aan de strafuitsluitingsgrond - in dit
geval de rechtvaardigingsgrond - is
voldaan, degenen die deelnemen aan
het feit strafrechtelijk vrijuit gaan. Ik
merk op dat ook in de proeve die
constructie is gekozen.
Weliswaar is er sprake van een
strafuitsluitingsgrond in de vorm van
een schulduitsluitingsgrond, maar
toegevoegd is dat, als die schulduitsluitingsgrond van toepassing op de
arts is, alsdan andere deelnemers
aan het feit niet strafbaar zijn. Het
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amendement beoogt aan de door
mevrouw Wessel-Tuinstra gekozen
opzet van strafbaarheid niets te
veranderen. Het enige doel van dit
amendement is te verzekeren en vast
te leggen dat uitsluitend de arts de
behandeling kan uitvoeren. Dat is de
kern.
Dit geeft naar onze mening de
beste garanties dat niet alleen de
beslissing maar ook de handeling
zowel medisch-technisch als medisch-ethisch op de meest verantwoorde wijze plaatsvindt. Bovendien
wordt hierdoor duidelijker vastgelegd
wie verantwoordelijk en aanspreekbaar is. Ik denk dat wij, als het gaat
om de positie van de arts aan de ene
kant en de positie van de verpleegkundige aan de andere kant en wij te
veel ruimte laten, waardoor ook de
verpleegkundige de handeling mag
verrichten, in een ondoorzichtige
situatie terechtkomen. Juist met het
oog op de aanspreekbaarheid van
degene, die verantwoordelijk is, zou
dat een slechte zaak zijn.

D
De heer Borgman (CDA): Mevrouw
de Voorzitter. Toen ik sprak over de
specifieke eisen, te stellen aan de
uitvoerende arts, doelde ik uiteraard
niet op de eisen met betrekking tot
de besluitvorming. Ik doelde, zeg ik
tegen collega Dees, op de eisen met
betrekking tot de uitvoering.
Toen heb ik al min of meer
troostend tegen de heer Dees
gezegd, dat ik mij niet kon voorstellen
dat hij dit in deze uitgebreide
commissievergadering uitvoerig
behandelde. Ik kan mij voorstellen
dat de heer Dees zegt, dat de KNMG
geacht mag worden om daarvoor
richtlijnen uit te geven. Ik wijs in dit
verband nog even op de vraag, of de
arts bij de patiënt dient te blijven en
of dit al dan niet moet worden
voorgeschreven.

D
Mevrouw Brouwer (CPN): Voorzitter!
Het antwoord geeft mij toch aanleiding tot het stellen van een nadere
vraag. Voor mij is de bedoeling van
de heer Dees duidelijk: de eindverantwoordelijkheid ligt bij de geneeskundige. De consequentie van het
amendement wordt echter weer
minder door het feit dat andere
deelnemers niet strafbaar zijn. Mij is
dan ook niet helemaal duidelijk
waarom hij dit amendement indient.
Mij is nog opgevallen dat de
minister van Justitie over het verschil
tussen de rechtvaardigings- en

Euthanasie

schulduitsluitingsgrond zegt: voor
ons had het meer een ethische
achtergrond, terwijl mevrouw Wessel
toch een ander onderscheid aangeeft.
Wat is hierop de reactie van de
minister?
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Wij hebben alleen een andere ethiek.

D
De heer Van Dis (SGP): Voorzitter!
Ik ben niet helemaal content met wat
de heer Dees aan mijn adres heeft
gezegd: hij heeft namelijk niets
gezegd. Wanneer de arts de slothandeling moet verrichten, ontstaat er
een bepaald stigma, ledere keer als
de arts bij een terminale patiënt
komt, weet iedereen namelijk dat
daar euthanasie wordt gepleegd. Is
dat de bedoeling? Ik heb het idee dat
een aantal artsen daarvoor zal
passen.
De heer Dees (VVD): Op het
ogenblik verdedig ik het amendement.
Ik zie echter geen verband tussen de
opmerking van de heer Van Dis en
mijn amendement.
De heer Van Dis (SGP): Het gaat er
toch over dat de arts de uiteindelijke
handeling moet verrichten?
De heer Dees (VVD): Nu laat het
initiatief-wetsvoorstel namelijk de
mogelijkheid open dat een willekeurige derde, zoals een verpleegkundige
of een ander, de desbetreffende
handeling verricht. Dit amendement
beoogt alleen maar op grond van
medisch-technische en medisch-ethische overwegingen te bewerkstelligen
dat er geen ruimte wordt gecreëerd
voor de mogelijkheid dat een ander
die handeling verricht; zoiets moet
uitsluitend aan de arts worden
toevertrouwd. Dat is dus de kern van
het amendement.

D
Minister Korthals Altes: Voorzitter!
Ik geloof dat de vraag van mevrouw
Brouwer al is beantwoord door
mevrouw Wessel. Ik ben het met
haar eens dat ik ook niet heb gezien
of gemerkt dat ons verschil in
motivering er zo uitspringt. Wij
hebben beiden gezegd, dat het in de
praktijk van opsporing, vervolging en
behandeling ter zitting geen verschil
maakt. Er is wel een verschil in
ethische lading. Het betreft dus een
verschil in de strafrechtsdoctrine.
Daaraan kan men die ethische lading
ontlenen, als men dat wil. Dat is in
dit geval ook gebeurd.
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•
De heer Dees (VVD): Mevrouw de
Voorzitter! Als de heer Borgman met
zijn opmerking over de eisen die in
de praktijk aan de geneeskundige
zouden moeten worden gesteld,
bedoelt dat het erg nuttig kan zijn dat
de KNMG richtlijnen geeft, op grond
van de eigen verantwoordelijkheid,
voor het functioneren van artsen die
met vraagstukken van euthanasie in
aanraking komen, kan ik zeggen dat
mij dat heel nuttig lijkt. Het is ook
bekend dat de KNMG op verschillende
terreinen in die zin al richtlijnen heeft.
Bovendien heeft de Nederlandse
vereniging voor vrijwillige euthanasie
een handleiding voor het functioneren
van verpleegkundigen gepubliceerd.
Het antwoord op de vraag van
mevrouw Brouwer over de eventuele
strafbaarheid van andere deelnemers
is, dat er met mijn amendement in dit
opzicht niets verandert in het
initiatiefvoorstel, behalve wanneer de
verpleegkundige in strafrechtelijke
zin de hoofddader wordt door zelf de
handeling te verrichten. Dan is er
natuurlijk sprake van een strafbaarheid: Met dit amendement beoog ik
nu ook juist dat alleen de arts de
bevoegde persoon is om de handeling
te verrichten.
De heer Borgman (CDA): Waar onze
stelling is, dat het plegen van
euthanasie geen medisch handelen
is, kan men nochtans ervoor pleiten,
zo'n handeling door een medicus te
laten verrichten. Dat is overigens niet
hetzelfde. Ligt het echter dan niet in
de reden, dat aan die medicus op z'n
minst ook bepaalde eisen worden
gesteld met betrekking tot de
zorgvuldigheid van uitvoering? En dat
is, wat ik beoog. Of het nu door de
KNMG geschiedt of anderszins, ik
kan mij voorstellen, dat de wetgever
het van wezenlijke betekenis acht dat
er inderdaad richtlijnen komen, ook
van de wetgever uit, voor de artsen
die met die uitvoering van de
euthanasie belast zullen worden.
De heer Dees (VVD): Uit de algemene
beschouwingen die ik over het
euthanasievoorstel heb gehouden,
maar ook over de proeve moge
duidelijk zijn, als het gaat om de
positie van de formele wetgever, dat
wij de zorgvuldigheidsvereisten,
zoals verwoord in het initiatief voorstel, maar ook in de proeve en bezien
vanuit de positie van de medewetgever, toereikend vinden.
De heer Borgman (CDA): Het gaat
niet om het stellen van specifieke
eisen aan de besluitvorming. Die
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heeft plaatsgevonden. Je kunt het
ermee eens zijn of niet, maar het is in
de wet gebeurd. Het gaat om de
uitvoering, nadat het besluit is
genomen.
De heer Dees (VVD): Daarop heb ik
zojuist in positieve zin geantwoord,
dat richtlijnen van de KNMG in dat
verband heel positief bejegend zullen
worden.

bedoelingen van haar wetsontwerp,
namelijk het treffen van een bevredigende wettelijke regeling voor
euthanasie.
Verder kan zich een moment in de
toekomst voordoen waarop het nodig
is, artikel 294 te veranderen. Wij
vinden het raadzaam, hierover het
rapport van de commissie-Diekstra af
te wachten.

De beraadslaging wordt gesloten.

D

Beraadslaéing over het amendementDees (stuk nr. 22,1) tot invoeging van
een nieuw lid 3.

Mevrouw Groenman (D'66):
Mevrouw de Voorzitter! Ik heb in
eerste termijn al gezegd dat een
nieuw lid 3 van artikel 293 valt onder
de strafmaat van vier jaar. Als de
heer Dees een nieuw lid van artikel
294 formuleert, staat er daar voor
het delict maar drie jaar. De regering
heeft gezegd dat dit inderdaad
inconsistent is en dat zij hiernaar zal
kijken. De heer Dees zal hiernaar ook
opnieuw moeten kijken en dan zijn
amendement moeten wijzigen.
Hiervoor kan hij bij de regering te
rade gaan. De mening van de
regering dat het inconsistent is,
geldt immers ook voor het amendement van de heer Dees.

D
De heer Dees (VVD). Mevrouw de
Voorzitter. Dit amendement heeft
betrekking op het verband tussen
artikel 293 over opzettelijke beëindiging van het leven en artikel 294
over aanzetten tot en hulp bij
zelfdoding. De tekst van het amendement is identiek aan hetgeen door de
staatscommissie wordt voorgesteld
en aan hetgeen in de proeve wordt
voorgesteld. De reden waarom wij dit
amendement hebben ingediend, is
de volgende. Wijziging van artikel
294 is onzes inziens in dit stadium
niet gewenst en ook niet nodig. Het
is niet gewenst, omdat de staatscommissie er terecht op heeft gewezen,
dat de maatschappelijke en wetenschappelijke meningsvorming over
zelfdoding nog niet voldoende is
afgerond.
Mevrouw Wessel-Tuinstra heeft er
in haar beantwoording ook op
gewezen, dat juist de commissie van
de Gezondheidsraad, de commissieDiekstra, op dit moment bezig is met
het voorbereiden van een studie over
deze problematiek. Wij vinden
wijziging van artikel 294 om deze
redenen niet nodig. Wij vinden die
prematuur. Wij wijzen erop, dat ook
de Raad van State in het advies op
öet initiatief-voorstel bezwaren heeft
uitgesproken tegen wijziging van
artikel 294.
Wij vinden de door mevrouw
Wessel voorgestelde wijziging van
artikel 294 op dit moment ook niet
nodig, omdat het initiatief voorstel
uitsluitend beoogt, een regeling te
treffen voor hulp bij zelfdoding die
voldoet aan het wettelijk kader en de
zorgvuldigheidsvereiste van artikel
293. Een regeling in artikel 293 ligt
dan ook voor de hand. Dat lijkt ons
ook meer in overeenstemming met
de bedoelingen van dit wetsvoorstel.
De wijzigingen die mevrouw
Wessel nu voorstelt, met name in
artikel 294, reiken verder dan de
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D
De heer Borgman (CDA): Mevrouw
de Voorzitter! Het onderscheid
tussen doden en hulp bij doden
volgens de artikelen 293 en 294 dient
naar ons oordeel, zoals mevrouw
Wessel-Tuinstra terecht doet, te
worden gehandhaafd. Het opnemen
van een aparte hogere strafmaat
voor het aanzetten tot zelfdoding lijkt
ons op zich zelf een winstpunt. Dat
wij uiteindelijk anders tegen het
wetsontwerp aankijken, doet nu even
niet ter zake; het gaat nu om de
systematiek van de wet.

D
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mevrouw de Voorzitter! Ik heb
moeite met dit amendement. Ik heb
een- en andermaal betoogd - de heer
Dees heeft hiernaar zelf verwezen dat hulp bij zelfdoding in mijn
wetsvoorstel alleen wordt geregeld
voor zover deze valt onder de
euthanasiesituatie, dus de uitzichtloze
noodsituatie. Om dit goed duidelijk te
maken, heb ik het oude artikel 294
gesplitst waarin het aanzetten tot en
de hulp bij zelfdoding bijeen werden
geharkt. Ik meen dat ik met mijn
voorstel erin geslaagd ben, hoewel
het anders is dan de voorstellen van
de staatscommissie, een werkelijk
systematische benadering op te
stellen.
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Wessel-Tuinstra
In artikel 293 komt het levensbeeindigend handelen te staan. Dit
begint bij strafbaarstelling, dan komt
de rechtvaardigingsgrond en
vervolgens wordt de rechtvaardigingsgrond uitgewerkt. In verband
met artikel 294 heb ik verscheidene
malen gezegd dat ik de strafbaarheid
van 'aanzetten tot' bijzonder belangrijk vind met het oog op de vr ij willig heid. Ik heb herhaaldelijk gesproken
over mogelijke beïnvloeding door
familieleden en mensen die de
patiënt na staan, zelfs de arts.
Daarom vind ik een splitsing goed.
Aanzetten tot zelfdoding wordt in
artikel 294 strafbaar gesteld.
Vervolgens blijft hulp bij zelfdoding
op zich zelf strafbaar. De heer Dees
heeft al aangehaald dat ik vind dat
wij er helemaal niet aan toe zijn om
dit te regelen. De commissie-Diekstra
is hierbij terecht genoemd.
Ik heb deze zaken dus helemaal
niet willen regelen. Integendeel, ik
heb het strafmaximum verhoogd
mede met het oog op de inverzekeringstelling en omdat ik de artikelen
293 en 294 onder hetzelfde strafrechtelijke regime wilde brengen. Daarom
heb ik een strafmaat van vier jaar
genoemd.
Op het kleine technische mankement in het amendement van de heer
Dees heeft mevrouw Groenman al
gewezen. Ik voeg hieraan toe dat
hulp bij zelfdoding kan worden
gegeven voor minder straf dan in
artikel 294 staat, terwijl hierin allerlei
zorgvuldigheidseisen worden
gevraagd. Als iemand hieraan niet
voldoet, kan hij alsnog vier jaar
gevangenisstraf krijgen. Dit is naar
mijn mening terecht. Het gaat dus
om meer dan het verschil tussen
getalletjes, zelfs om iets principieels.

D
De heer Dees (VVD): Mevrouw de
Voorzitter! Ik meen in het betoog van
mevrouw Wessel-Tuinstra, dat zij ook
in eerste termijn heeft gehouden,
strijdigheid aan te treffen. Enerzijds
heeft zij in haar beschouwing naar
voren gebracht dat de maatschappe
lijke en wetenschappelijke meningsvorming over het onderwerp zelfdoding volop bezig Is. Zij heeft zelf in
haar betoog de commissie-Diekstra
genoemd.
Ik vind het merkwaardig dat waar
mevrouw Wessel zegt dat de tijd nu
nog niet rijp is om in deze beslissingen
te nemen, zij tegelijkertijd het artikel
dat hierover gaat - artikel 294 van
het Wetboek van strafrecht - wat
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systematiek en strafmate betreft
ingrijpend verandert. Mijn standpunt
is juist en daardoor is dat amendement
ingegeven, dat wij eerst dat rapport
moeten afwachten alvorens een
wijziging van artikel 294 in overweging te nemen.
Over het punt waarover ik nu kom
te spreken zijn wij het naar mijn
mening met elkaar eens. Wij veranderen namelijk niets inhoudelijks aan
het wetsvoorstel. Voor zover de hulp
bij zelfdoding voldoet aan dezelfde
criteria en dezelfde zorgvuldigheidsvereisten zoals die in artikel 293
gelden voor opzettelijke beëindiging
van het leven op verzoek van de
patiënt, zijn wij het inhoudelijk met
elkaar eens. Het enige punt dat dan
nog resteert, is het punt waarover
mevrouw Groenman sprak. Dit is
inderdaad een opzoekvraag voor mij.
Ik zal mij daarvan rekenschap geven.

D
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Ik geloof inderdaad, dat de heer
Dees en ik op één lijn zitten. De heer
Dees heeft nog eens duidelijk
uitgelegd, dat het inhoudelijk geen
verschil maakt maar dat het een
kwestie van systematiek is. Dat kan ik
helemaal volgen. Ik kan echter niet
begrijpen waarom hij zegt, dat
hetgeen ik doe inconsequent is. Ik wil
nadrukkelijk de zogenaamde gewone
hulp bij zelfdoding, als ik deze
ontzettende uitdrukking mag gebruiken, niet regelen. Ik wil dat niet
regelen!
Ik wil alleen hulp bij zelfdoding in
de euthanasiesituatie regelen.
Doordat ik via het persisteren op die
vrijwilligheid geen aanzetten tot
strafvermindering heb willen geven
- i k pleit juist voor een strafverhogingheb Ik het op deze manier ingedeeld.
Ik geloof dat ik mijzelf herhaal. Ik ben
niet verrukt van dit amendement. Ik
vind mijn eigen systeem mooier.

D
De heer Dees (VVD): Ik vind het niet
consequent wanneer je enerzijds
zegt, dat de tijd nog niet rijp is om
beslissingen te nemen over het
onderwerp zelfdoding met al zijn
aspecten, dat daarover nog advies
moet binnenkomen en je anderzijds
in je initiatiefvoorstel artikel 294
ingrijpend wilt veranderen. Ik vind
dat prematuur; dat is de reden van
het amendement.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Vindt u die verhoging van drie naar
vier jaar het ingrijpende?
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De heer Dees (VVD): Ik neem uw
voorstel over waar u zegt 'voor zover
de hulp bij zelfdoding voldoet aan
dezelfde criteria en zorgvuldigheidsvereisten als bij euthanasie'. Het
wordt alleen op een andere plaats in
het initiatiefvoorstel neergezet.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
U wilt die uitsplitsing van het eerste
lid niet? Dat begrijp ik hieruit.
De beraadslaging wordt gesloten.
Beraadslaging over lid 3, waarop zijn
voorgesteld:
- drie amendementen-Dees (stukken
nrs. 2 1 , II, 23 en 24);
- een amendement-Haas-Berger
(stuknr. 3 1 , I).

D
De heer Dees (VVD): Mevrouw de
Voorzitter! Ik begin met een toelichting op mijn amendement op stuk nr.
23. Het amendement bevat een
wettelijke instructie aan de geneeskundige, dat voorlichting moet
worden gegeven aan de hulpvrager.
Dat lijkt ons een eerste vereiste voor
een zorgvuldige besluitvorming. De
diagnose, de prognose en de
eventuele alternatieven om ondraaglijk lijden te verminderen zullen de
besluitvorming mede moeten
bepalen.
Zeker zolang er voor de patiënt zelf
geen wettelijk geregeld recht op
inzage in het dossier bestaat, is deze
voorwaarde van zeer grote betekenis.
Dat is met name in het belang van de
patiënt.
Het amendement op stuk nr. 24 is
schriftelijk reeds toegelicht. Dit
amendement heeft betrekking op de
tweede arts, die dient te worden
geraadpleegd. Beoogd wordt om het
nietjuridische begrip onafhankelijkheid - zoals mevrouw Wessel dat in
haar tekst gebruikt - nader inhoud te
geven door de toevoeging 'tot wie hij
niet in enig samenwerkings- of
familieverband staat'. Deze tekst is
ontleend aan de proeve.
Het amendement op stuk nr. 2 1 , II,
is een sequeel van het amendement
dat ik zojuist al in algemene zin heb
toegelicht.

D
Mevrouw Haas-Berger (PvdA):
Mevrouw de Voorzitter! De amendementen op stuk nr. 31 - en verband
waarmee die op stuk nr. 1 7 zijn
ingetrokken - vormen eigenlijk een
aansluiting op de discussie die wij
hebben gehad met de heer Dees
over de geneeskundigen. Wij zijn het

UCV55
10 maart 1986

55-45

Haas-Berger
in zoverre met de heer Dees eens dat
wij ook van mening zijn dat de
besluitvorming inderdaad bij de
geneeskundigen ligt en dat ook de
uitvoering door de geneeskundigen
moet geschieden. Daarom stellen wij
in eerste instantie voor om de
zinsnede 'in nauw overleg en in
samenwerking met' te schrappen.
Het gaat echter om het volgende.
Op dit moment gebeurt het vaak dat
stilzwijgend of onder druk van de
geneeskundige, een verpleegkundige
wordt opgezadeld met het uitvoeren
van de euthanasiedaad. Wij vinden
dat dit niet kan. Maar wij realiseren
ons dat er in de praktijk situaties zijn
waarin een bepaalde medische
handeling beter verricht kan worden
door een verpleegkundige. Ook
realiseren wij ons dat een verpleegkundige in het kader van een ziekteproces - het gaat niet altijd om één
spuitje, maar ook om toediening van
een aantal doses - de uitvoering
opgedragen moet krijgen. Het gaat er
hierbij om dat er een heel uitdrukkelijke opdracht aan die verpleegkundige
moet zijn gegeven, als dit al door de
verpleegkundige wordt gedaan. Het
mag dus niet stilzwijgend gebeuren.
Er moet sprake zijn van een uitdrukkelijke opdracht.
Vervolgens heeft de heer Dees
gesproken over de rechtvaardigingsgronden of de schulduitsluitingsgronden voor de medepleger. In zijn
verhaal acht hij dit mogelijk, indien
de hoofddader voldoet aan de
rechtvaardigingsgrond. Het is echter
heel goed mogelijk dat die verpleegkundige weliswaar die heel uitdrukkelijke opdracht heeft gekregen en
dacht dat alles in orde was, maar dat
achteraf blijkt dat de geneeskundige
zelf niet aan die rechtvaardigingsgronden toekomt omdat hij bij voorbeeld
het journaal niet heeft ingevuld.
In die situatie, als er een uitdrukkelijke opdracht is en als de verpleegkundige te goeder trouw is en
mag verwachten dat de arts zelf aan
alle voorwaarden heeft voldaan, moet
de verpleegkundige wel voor een
strafuitsluitingsgrond in aanmerking
komen. Dit moet los gezien worden
van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de arts.
Mevrouw de Voorzitter! Dat is de
strekking van dit amendement.

D
De heer Borgman (CDA): Mevrouw
de Voorzitter! Wat het amendement
van de heer Dees betreft op stuk nr.
23, stel ik vast dat de zorgvuldigheids
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De heer Schutte (GPV): Mevrouw
de Voorzitter! Ik wil graag nog iets
zeggen over hetgeen staat onder a
van lid 3. Het gaat mij met name om
de rol van de rechter bij de toetsing
van het vrijwilligheidscriterium.
Daarover hebben wij in twee termijnen
gesproken. Ter verduidelijking van
mijn opmerking moet ik een paar
citaten uit de stukken geven. Die zijn
namelijk voor de interpretatie door

de rechter van groot belang. Het gaat
daarbij om de reikwijdte van het
voorstel.
In de memorie van toelichting zegt
mevrouw Wessel dat zij het opstellen
van een regeling voor hen die hun wil
niet kenbaar kunnen maken, een te
moeilijke en gecompliceerde zaak
vindt. Zij wijst erop dat de meningsvorming hierover nog volop in ontwikkeling is. Naar de mening zou het beter
zijn deze ontwikkeling af te wachten.
In de memorie van antwoord staat
op dit punt ook een duidelijke
uitspraak. 'Het wetsontwerp omvat
een groot deel van de problematiek.
Het bestrijkt tevens de minst gecompliceerde gevallen. Dit terrein is
dringend aan wetgeving toe. Voor
een contrario-redenering zoals
door genoemde leden gevreesd ziet
zij geen reden, maar veeleer acht zij
het gevaar aanwezig dat het in één
wetsontwerp aanvatten van de
totaalproblematiek zo gecompliceerd
is, dat de samenleving daar nog jaren
op zal moeten wachten.
Een logische opbouw van een
totale wettelijke systematiek wordt
door genoemde leden gevreesd ziet
niet doorkruist maar juist bevorderd.
De indeling euthanasie op verzoek en
euthanasie niet op verzoek van
betrokkene zelf is immers volstrekt
logisch. Vandaar de stapsgewijze
aanpak.'
Vervolgens wordt de nota naar
aanleiding van eindverslag uitgebracht. Op pagina 3 en 4 wordt
gezegd dat ondergetekende met
nadruk haar voorstel heeft beperkt
tot het naderbij brengen van een
milde dood door diegenen die hun
wil kenbaar kunnen maken. Daarna
komt in deze nota de vraag aan de
orde wat er moet gebeuren bij
degenen die hun wil niet kenbaar
kunnen maken, met name bij de
comateuze patiënten. Dan wordt
verwezen naar een inbreng van de
fractie van de PvdA. De fractie van
de PvdA spreekt haar teleurstelling
uit over de geringe argumentatie in
het rapport van de Staatscommissie.
De fractie van de PvdA concludeert
dat 'de problematiek van de euthanasie niet goed is doordacht en niet is
uitgediscussieerd'. Daarna volgt de
opmerking die ook door de indienster
wordt onderschreven: 'Nu dat niet
het geval is geweest, moesten zij
erkennen dat de euthanasie van
comateuze patiënten nog niet in
regels gevat kan worden. Zij bleven
van mening dat de discussie hierover
gevoerd zal moeten worden. Zij
wilden echter niet het voorstel van de
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eisen met betrekking tot de vrijwilligheid iets verbeterd worden.
Gelet op de uitgebreide beschouwingen die wij in deze uitgebreide
commissievergadering in meerdere
sessies hebben gehouden, zal het u
niet verbazen dat naar ons oordeel
de vrijwilligheid nog altijd onvoldoende duidelijk valt vast te stellen. Ook
inductie wordt niet uitgesloten.
Onze sympathie voor dit amendement is gelegen in het feit dat
hiermee wordt onderstreept dat een
andere wijze van behandelen
voorrang heeft. In het tweede
gedeelte van de zin onder a stelt de
indiener van het amendement: 'in het
bijzonder ook over behandelingen die
kunnen strekken tot het verlichten
van zijn lijden'. Ik leg dit amendement
dan ook zo uit, dat het voorrang
geven aan andere wijze van behandeling wordt onderstreept.
Ik heb de neiging te zeggen dat het
amendement, voorkomend op stuk
nr. 24, een verbetering inhoudt. Bij
het amendement van mevrouw Haas,
voorkomend op stuk nr. 3 1 , spreken
ons de goede bedoelingen van de
indienster ten aanzien van de
rechtszekerheid van verpleegkundigen aan. Nochtans zijn wij van
oordeel dat de eigen verantwoordelijkheid van verpleegkundigen
tegenover de rechter dient te blijven
bestaan. Zij mogen in ieder geval
nooit zelfstandig een levensbeëindigende handeling uitvoeren, ook niet
als dit te goeder trouw gebeurt en in
de verwachting dat de arts zorgvuldig
zal handelen.
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Ik
denk dat u het amendement verkeerd
hebt gelezen. Het gaat hier namelijk
niet om een zelfstandige uitvoering.
De heer Borgman (CDA): Mevrouw
de Voorzitter! Dan blijft in ieder geval
mijn bezwaar nog overeind. Ik zal het
amendement echter nog eens
bestuderen, ik blijf wel van oordeel
dat ook de verpleegkundigen een
verantwoordingsplicht tegenover de
rechter dienen te behouden.

D
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Schutte
Staatscommissie overnemen.' Een en
ander heeft ondergetekende in de
mening gesterkt dat het probleem
van de comateuze patiënt buiten dit
wetsvoorstel gelaten dient te
worden.
Mijn vraag die ik op dit punt in
tweede termijn heb gesteld en
waarop geen antwoord is gegeven,
moet men tegen de achtergrond van
het voorgaande zien. Mijn vraag was:
wat is de positie van de rechter als zij
geconfronteerd wordt met een geval
van vermoedelijk 'euthanasie' zonder
dat aan het vrijwilligheidscriterium is
voldaan? Zal dan de rechter in deze
voorgeschiedenis van de wet niet een
handvat kunnen vinden om te
zeggen: de wetgever heeft geen kans
gezien om te komen tot een alomvattende regeling; dit onderdeel is
hierbij niet geregeld. De rechter zal
menen dat hij aan rechtsvinding
moet doen en hij ziet misschien
aanleiding om, met een beroep op de
wetsgeschiedenis, in een concreet
geval een rechtvaardigingsgrond
aanwezig te achten.

D
Mevrouw Ubels-Veen (EVP): In lid
3d staat dat de geneeskundige een
van hem onafhankelijke geneeskundige heeft geraadpleegd. Volgens mij
houdt dat niet in, dat die van de arts
onafhankelijke geneeskundige ook
onafhankelijk van de familie en de
eventuele verpleeginrichting is. Moet
er niet iets aan dit lid worden
toegevoegd? Ik denk aan een
toevoeging als 'die eveneens
onafhankelijk is van de familie van de
patiënt en eventueel de inrichting
waarin de patiënt verpleegd wordt'.

D
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Ik
heb een vraag over het amendement
van de heer Dees op stuk nr. 24. De
heer Dees wil aan lid 3d toevoegen:
'tot wie hij niet in enig samenwerkings- of familieverband staat.' Dat
'enig' kan natuurlijk nogal ruim
worden opgevat. Wat moet de
exacte inhoud van dat woord zijn? Bij
'enig samenwerkingsverband' kan bij
voorbeeld worden gedacht aan het
samenwerken in één ziekenhuis.
Daarbij kan men toch niet van een
directe relatie spreken? Ik denk aan
het raadplegen van een andere
specialist. Ook 'enig familieverband'
kan nogal ruim zijn. Er kan best enig
familieverband zijn met iemand die je
van je levensdagen nog nooit hebt
gezien. Ik vraag mij af of het amen-
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dement op stuk nr. 24 de zaak wel
duidelijker maakt.

D
De heer Dees (VVD): Ik vraag mij af
of het amendement van mevrouw
Haas-Berger op stuk nr. 31 wel
consequent is. In de toelichting staat
dat uitsluitend de geneeskundige de
handeling gericht op euthanasie mag
verrichten. Er wordt anderzijds
ruimte gelaten voor een soort
'verlengde-arm-constructie', waarbij
de verpleegkundige de handeling
verricht. Ik vind de schriftelijke en
mondelinge toelichting strijdig met
het amendement.

•
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Ik ga eerst in op het amendement
van de heer Dees op stuk nr. 23. Ik
vind het vanzelfsprekend dat in de
relatie tussen patiënt en arts voorlichting wordt gegeven, ook gezien het
recht op informatie. De heer Dees
heeft echter volkomen gelijk als hij
zegt dat er nog geen wet op de
patiëntenrechten en behandelingsovereenkomsten zijn. Misschien doen
wij er goed aan dit ter wille van de
zorgvuldigheid en de informatie aan
de patiënt in de wet neer te leggen,
ook al past het misschien niet
helemaal in het Wetboek van
Strafrecht. Ik sta dan ook positief
tegenover dit amendement.
Het amendement op stuk nr. 24
voegt iets toe wat ik ook al in een van
de nota's van wijzigingen heb
genoemd. De vraag van mevrouw
Ubels is hiermee beantwoord. In de
jurisprudentie is sprake van een
vader-zoon-relatie. Het moet niet zo
zijn dat je tijdens het boodschappen
doen even iemand raadpleegt. Nee,
het moet een extra waarde geven
aan de consultatie. De consultatie is
een verplicht onderdeel van de
zorgvuldige hulpverlening. Heel
zorgvuldig moet worden nagegaan
wie in een bepaald geval moet
worden geconsulteerd. Moet ik
iemand consulteren die inzicht heeft
in de vrijwilligheid of in de consistentie
van het verzoek of moet ik iemand
raadplegen die juist van de medische
situatie op de hoogte is?
Dat 'onafhankelijk' geeft dus nog
een extra accent, een diepere
inhoud, aan de consultatie. Daarom
heb ik het ook in de tekst van mijn
voorstel opgenomen. Als de heer
Dees 'niet in enig samenwerkingsof familieverband' daaraan wil
toevoegen, lijkt mij dat een winstpunt.
Het moet dus gewoon echt op de
patiënt gericht zijn.

Euthanasie

Het amendement van mevrouw
Haas ligt geheel in de lijn van haar
betoog, waarin werd gesteld dat de
positie van de verpleegkundige
momenteel te wensen overlaat en
met onvoldoende rechtswaarborgen
is omgeven en dat daarin verbetering
dient te worden gebracht. De
bedoeling van haar amendement op
stuk nr. 3 1 , II, is dan ook volstrekt
duidelijk. Het spreekt mij ook aan. Als
een arts, hoewel zelf uitvoerder, de
eerstverantwoordelijke en de
materiële dader, een derde inschakelt,
dan moet volstrekt duidelijk zijn
waarmee die derde bezig is. In dit
verband betreft dat dan de verpleegkundige. Dat amendement spreekt
mij dus aan, mits wij geen moment
uit het oog verliezen dat de arts de
eerstverantwoordelijke is.
Ik heb op zichzelf geen bezwaar
tegen het amendement-Haas-Berger
op stuk nr. 3 1 , III. Ik wil wel opmerken
dat het niet strikt nodig is om dit in
de wet op te nemen. In eerste termijn
heb ik over de deelneming uitdrukkelijk gezegd, dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarbij de
verpleegkundige gerechtvaardigd is,
namelijk als het feit gerechtvaardigd
is. Ook als het feit niet gerechtvaardigd is, zijn er verschillende mogelijkheden, zoals een beroep op uitsluiting
van alle schuld.
Mevrouw Haas heeft dat beroep op
uitsluiting van alle schuld nog eens
uitdrukkelijk in de wet willen vastleggen, namelijk dat dit onder omstandigheden kan. Zij heeft daarbij ook
uitdrukkelijk gesproken van degene
die te goeder trouw was, wat op
zichzelf de mogelijke kennis van de
verpleegkundige uitsluit. Daar sta ik
op zichzelf positief tegenover.
De Voorzitter: Dit amendement
komt nog wel aan de orde, maar ik
heb u maar even laten uitspreken.
De heer Schutte (GPV): Komt er
nog een antwoord van mevrouw
Wessel op mijn vraag over de rol van
de rechter?
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Natuurlijk. Ik denk dat de positie van
de rechter in dit geval geen andere is
dan anders. Als dit wetsvoorstel
wordt aangenomen, gaat de rechter
in de eerste plaats te rade bij de
wettekst. Het is duidelijk, dat
ongevraagde euthanasie niet in dit
wetsvoorstel voorkomt. Hij zal op dit
punt dus aan dit wetsvoorstel geen
handvat hebben. De heer Schutte
heeft er in vorige rondes op gewezen,
hoe belangrijk het is dat wij dit
bespreken, omdat ook de Handelingen

UCV 55
10 maart 1986

55-47

Wessel-Tuinstra
deel uitmaken van de rechtsvorming
rondom deze wet. Als de rechter er
dan de Handelingen op naslaat, zal
het naar mijn mening nog duidelijker
zijn.
Ik wil, na de citaten die de heer
Schutte heeft gegeven, toegeven dat
ik wellicht op de een of andere
manier een misverstand heb kunnen
wekken. Na lezing van de Handelingen
zal de rechter echter bij geen enkel
deel op een dwaalspoor zijn gebracht.
Bovendien functioneren rechters
tegenwoordig gelukkig niet meer zo
veel buiten het maatschappelijk
klimaat. Er is thans, zoals u weet, een
hele discussie gaande over de functie
van de rechter in de samenleving. Als
ik zie hoe het voorstel van de
staatscommissie om mogelijk een
regeling te treffen voor comateuze
patiënten in de maatschappij is
gevallen, dan zie ik de wijze waarop
de rechter, lettend op dat maatschappelijk klimaat, in deze zaken zal
handelen met veel vertrouwen
tegemoet.

D
De heer Dees (VVD): Mevrouw de
Voorzitter! De aanleiding voor ons
wijzigingsvoorstel op stuk nr. 24 is
geweest, dat wij vonden dat het
begrip 'onafhankelijkheid' van die
tweede arts weliswaar kwalitatief een
heel belangrijke term is, maar dat het
eigenlijk juridisch gezien geen
betekenis heeft. Dat is de reden
geweest, waarom wij gezocht
hebben naar een formulering die in
juridische zin meer betekenis kan
hebben. Wij vonden de tekst van de
proeve van het kabinet in ieder geval
beter dan die van mevrouw Wessel.
Mocht het zo zijn dat mevrouw
Haas erin slaagt om het begrip
'onafhankelijkheid' nog beter
juridisch vorm te geven, dan zou ook
zo'n wijzigingsvoorstel onder ogen
kunnen worden gezien. Wat het
woord 'samenwerking' betreft, wordt
samenwerking in de juridische
betekenis van het woord bedoeld, dus
bij voorbeeld een arbeidsverhouding
of een ander contractueel samenwerkingsverband tussen artsen. In die zin
is het - wij beogen dat ook - een
verduidelijking; er is sprake van het
juridisch meer vorm geven aan het
begrip 'onafhankelijkheid'.
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Is
een waarnemingsgroep - die kan
natuurlijk vrij uitgebreid zijn - een
samenwerkingsverband in dezen?

Vaste commissies voor Justitie
en voor de Volksgezondheid

De heer Dees (VVD): Ik weet niet uit
mijn hoofd of een waarnemingsgroep
juridisch geregeld is. Ik heb expres
de arbeidsverhouding of een contractuele samenwerking als voorbeelden
genoemd. Ik noem verder een
associé, waarvan wel zeker is dat
sprake is van contractuele samenwerking. Ik kan natuurlijk niet alle
casusposities op dit moment
behandelen.

D
Mevrouw Haas-Berger (PvdA):
Mevrouw de Voorzitter! In antwoord
op de vragen van de heer Borgman
merk ik het volgende op. Hij vindt dat
een verpleegkundige zich zelfstandig
moet verantwoorden jegens de
rechter. Natuurlijk, als die verpleegkundige zelf niet voldoet aan de
zorgvuldigheidseisen, bij voorbeeld
zonder een opdracht, zal hij zich
zeker moeten verantwoorden.
Hoewel hij in het kader van het
medeplegen afhankelijk is van de
zorgvuldigheidseisen waaraan een
ander voldoet, kan hem de onzorgvuldigheid van een ander, indien de
verpleegkundige te goeder trouw
handelt, niet worden nageworpen.
Het grote probleem is dat de
verpleegkundigen door hun afhankelijke positie eigenlijk met een grote
onzekerheid worden opgezadeld. De
verpleegkundigen kunnen immers
niet vragen aan de arts, of deze wel
aan alle voorwaarden heeft voldaan.
Zij kunnen dat wel vragen, maar de
arts zal er vaak niet op antwoorden.
Ik kom toe aan de opmerkingen
van de heer Dees. Hij heeft in eerste
termijn gezegd dat een arts een
verpleegkundige kan assisteren in de
letterlijke betekenis van het woord.
Als wij dat onderkennen moeten wij
dat ook met zoveel woorden doen.
Dan kan het dus niet zomaar tussen
neus en lippen gebeuren, in de trant
van: doe jij dat maar even. Dan moet
het heel nadrukkelijk gebeuren,
opdat die verpleegkundige dat ook
niet tegen zijn of haar wil doet. Er zal
dan sprake moeten zijn van een
opdracht en dan zal die verpleegkum
dige ook kunnen en moeten zeggen:
ik wil dat niet.
Op dit moment - laten wij elkaar
niets wijsmaken - is het vaak zo dat
heel jonge verpleegkundigen
meewerken onder druk van de arts,
terwijl zij dat eigenlijk niet willen. Het
gaat om jonge kinderen, die daarvoor
vaak veel te jong zijn en het emotioneel niet aankunnen. Daarover moet
helderheid ontstaan. Mocht het zo
zijn dat een arts voor een uitvoerings-
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handeling de assistentie vraagt
van een verpleegkundige, dan moet
heel duidelijk zijn dat die arts dat
zegt en dat die verpleegkundige dat
ook kan weigeren.
In die situatie moet je dat ook
onderkennen. Dan moet je niet zoals
de heer Dees doet, zeggen dat een
verpleegkundige kan assisteren en
dat tegelijkertijd weer wegschoffelen,
waardoor - dat betreft onderdeel III
van mijn amendement - als de arts
niet aan de rechtvaardigheidsgrond
voldoet, de verpleegkundige met een
extra last wordt opgezadeld. De
verpleegkundige die zelf te goeder
trouw was en dacht dat alles in orde
was, mag dan niet gestraft worden
voor het feit dat de arts niet aan de
zorgvuldigheidseis heeft voldaan.
Het is goed dat je de assistentie die
wordt verricht, onderkend. Je mag
daar niet voor weglopen. Tevens
moet dan de rechtspositie van de
verpleegkundige worden geregeld.
De heer Dees (VVD): Ter verduidelijking heb ik nog een vraag. Gezien de
letterlijke tekst van het amendement
sluit dat niet uit dat de verpleegkundige de uiteindelijke handeling
verricht. U laat dat dus open? Dat
was namelijk mijn bezwaar tegen het
amendement. Dat gold niet zozeer
uw opmerking over de rechtspositie.
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Ik
wijs op de toelichting op het amendement. Het 'in nauw overleg en
samenwerking met' wordt er dan
door ons uitgehaald. Er komt dan te
staan: 'dat uitvoering van het
levensbeëindigend handelen is
geschied door een geneeskundige'.
Dat sluit dus heel nadrukkelijk uit, dat
het om de opdracht aan de verpleegkundige over het totale levensbeëindigend handelen gaat. Met name is die
zinsnede er door ons uitgehaald.

D
Mevrouw Ubels-Veen (EVP):
Mevrouw de Voorzitter! Ik wil nog
even reageren op amendement nr.
24 van de heer Dees. Daarin staat
dat toegevoegd dient te worden de
zinsnede 'tot wie hij niet in enig
samenwerkings- of familieverband
staat'. Ik heb van de heer Dees
begrepen dat dit 'samenwerkingsverband' slaat op een eventueel zakelijke
verhouding en dat het dus niets te
maken heeft met onafhankelijkheid
ten opzichte van de inrichting waarin
de patiënt verpleegd wordt. Dat zou
ik er eigenlijk graag nog in willen
hebben. Ik hoor namelijk verhalen dat
de verpleeghuizen te vol worden. Kan
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Ubels-Veen

D

dat element daarbij nog opgenomen
worden?

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mevrouw de Voorzitter! In dit
amendement staat precies hetzelfde
als in mijn toelichting. Misschien heb
ik dit niet zo duidelijk in de wettekst
omschreven. Ik meen dat in dit
amendement nog duidelijker dan in
mijn toelichting wordt verwoord hoe
de wet op dit punt zou moeten
luiden. Ik sta positief tegenover de
aanneming van dit amendement.

D
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Ik wijs nog op onderdeel I van het
amendement op stuk nr. 3 1 , dat
ertoe strekt de woorden 'of in nauw
overleg en samenwerking met' te
laten vervallen. Dat is geheel
consistent gelet op het gehele
amendement. Er is nog een ander
systeem denkbaar. Als amendement
nr. 21 wordt aangenomen, waardoor
de rechtvaardigheidsgrond op de
geneeskundige van toepassing
wordt, vervalt onderdeel b in zijn
geheel, zoals de heer Dees ook heeft
voorgesteld. Dat maakt op zichzelf
echter niet zo'n groot verschil. Als
men daar positief tegenover staat,
zoals de initiatiefneemster, dan is het
consistent dat eventueel de onderdelen II en III daaraan worden toegevoegd. Hetgaatdan niet om onderdeel
I omdat dat in zijn geheel vervallen is.
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Dat
kan alleen als het amendement van
Dikkie Dees is aangenomen. Anders
niet.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Dat was ook mijn voorstel. Het
systeem van mevrouw Haas-Berger
sluit in zijn geheel. Mocht het
amendement van de heer Dees
echter worden aangenomen, dan kan
het systeem consistent blijven met
toevoeging van II en III.
De beraadslaging wordt gesloten.
Beraadslaging over lid 4, waarop is
voorgesteld een amendement-Dees
(stuknr. 27).

D
De heer Dees (VVD): Mevrouw de
Voorzitter! Dit amendement is
uitvoerig schriftelijk toegelicht. Ik
verwijs daarnaar.

D
De heer Borgman (CDA): Mevrouw
de Voorzitter! Door aanneming van
dit amendement wordt levensbeëindiging uitgesleten als de patiënt op het
bewuste moment niet ondraaglijk
lijdt. Schriftelijke wilsverklaringen
waarin om levensbeëindiging wordt
gevraagd kunnen dan niet worden
gehonoreerd als de betrokkene
dement of irreversible comateus
wordt. Is mijn constatering juist?

Vaste commissies voor Justitie
en voor de Volksgezondheid

D
De heer Dees (VVD): Mevrouw de
Voorzitter! Op de vraag van de heer
Borgman kan ik antwoorden dat ook
in gevallen waarin een levenstestament aanwezig is, geldt dat volledig
voldaan moet worden aan de criteria,
zoals die in artikel 293 zijn verwoord.

D
De heer Borgman (CDA): Mevrouw
de Voorzitter! Dus mijn veronderstelling dat de wilsverklaring in feite
wordt opgeheven op het moment dat
de patiënt naar het oordeel van de
arts niet ondraaglijk lijdt, is juist?

D
De heer Dees (VVD): Het antwoord
hierop is ja.
De beraadslaging wordt gesloten.
Beraadslaging over het amendementDees (stuk nr. 26) en het amendement-Haas-Berger (stuk nr. 30) beide
tot invoeging van een nieuw lid 5.

D
De heer Dees (VVD): Mevrouw de
Voorzitter! Over deze problematiek is
al zeer uitvoerig gesproken. In mijn
toelichting sluit ik mij aan bij hetgeen
mevrouw Wessel-Tuinstra in haar
beantwoording heeft gezegd. Zij
heeft erop geduid dat het de ouders
zijn en niet het minderjarige kind, die
een behandelingscontract afsluiten.
Zij heeft er ook op gewezen dat in de
wetgeving niet kan worden afgeweken
van hetgeen in het Burgerlijk Wetboek, dus in het civiele recht, wordt
geregeld. Dit leidt tot de conclusie
dat het juist daarom nodig is een
bepaling zoals zij die voorstellen in
het wetsvoorstel op te nemen. De
minister van Justitie heeft in zijn
eerste termijn hiervoor een aantal
argumenten genoemd, die ik kan
onderschrijven. Mevrouw WesselTuinstra heeft in de schriftelijke
voorbereiding meer dan de indruk
gewekt dat zij de zienswijze van de
staatscommissie deelde. Nu is zij
hierop echter teruggekomen, doordat
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zij beseft en toegeeft dat in verband
met de bepalingen in het Burgerlijk
Wetboek de minderjarige zelf niet
met rechtskracht zijn wil kan uiten.
Naast de inhoudelijke argumenten
die al zijn genoemd maakt ook de
wets-historische interpretatie van het
geheel het extra noodzakelijk deze
bepaling op te nemen.

D
Mevrouw Haas-Berger (PvdA):
Mevrouw de Voorzitter! Ik kan heel
kort zijn want er is al lang genoeg
over deze zaak gediscussieerd.
Centraal staat de vraag of de ouders
erbij betrokken moeten zijn. Wij
sluiten ons aan bij de opmerkingen
van de Staatscommissie. Daarin
wordt gezegd dat er in het gezondheidsrecht sprake is van een duidelijke
verschuiving naar meer invloed van
het kind. Op een bepaalde leeftijd
gaat men ervan uit dat een kind zelf
een oordeel kan geven en zelf tot een
behandeling mag besluiten of een
behandeling mag weigeren. In die
situatie zijn wij van mening dat het
beter is, met inachtneming van de
zorgvuldigheid, in deze bepaling
uitdrukkelijk te zeggen dat de ouders
erbij betrokken moeten zijn, opdat
die ouders met het kind en met de
artsen tot een besluit komen.
Hiermee verdwijnt ook de grond
aan het argument van de minister
van Justitie dat als een kind daar
ineens mee komt, zonder dat de
ouders het weten, de ouders, als de
zaak onomkeerbaar is, de arts
juridisch aanpakken. Dat mag
natuurlijk niet gebeuren en dat kan
ook niet gebeuren. Het gaat erom dat
in nauw overleg ouders, arts en
jongere gezamenlijk tot een besluitvorming komen. Wij constateren
echter, niet alleen bij hetgezondheidsrecht maar overal, een glijdende
schaal in het geven van meer
verantwoordelijkheden, meer
plichten en rechten aan jongeren
naarmate ze ouder worden.
In dat verband willen wij consistent
blijven en daarom zeggen wij dat op
een bepaalde leeftijd, als die jongeren
hun eigen situatie kunnen overzien,
het uiteindelijke veto niet bij de
ouders moet berusten.

D
De heer Scholten: Mevrouw de
Voorzitter! Ik heb nog één vraag voor
de minister van Justitie en voor
mevrouw Wessel. Indien de heer
Dees het amendement op stuk nr. 26
niet had ingediend, was dan, gelet op
hetgeen mevrouw Wessel heeft
verklaard, de situatie niet precies
daaraan gelijk?
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Scholten
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Ik heb die vraag niet goed begrepen.
De heer Scholten: Mevrouw Wessel
heeft zich heel duidelijk uitgesproken
tegen de gedachtengang neergelegd
in het amendement van mevrouw
Haas-Berger. Zo heb ik haartenminste
verstaan. Zij heeft gesproken over de
'normale' bepalingen met betrekking
tot de ouderlijke macht. Daarin was
zij heel expliciet. Daarom vraag ik
haar en de minister van Justitie: Zou
het feitelijk enig verschil hebben
gemaakt indien de heer Dees dit
amendement niet zou hebben
ingediend?

D
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mevrouw de Voorzitter! Die vraag is
heel duidelijk. Uit mijn bijdrage in
eerste termijn blijkt al dat ik meen
dat het geen verschil zou hebben
gemaakt. Ik moet echter wel zeggen
dat de heer Dees een beetje gelijk
heeft. In mijn eerste termijn heb ik
gezegd dat een verzoek van een
minderjarige, zeker wanneer die wat
ouder is en inzicht heeft in de eigen
situatie, serieus moet worden
genomen.
Dat serieus nemen wil echter niet
zeggen dat er op moet worden
ingegaan, want dat zou indien de
ouders daar tegen zijn, een doorbreking van de ouderlijke macht betekenen. Ik ben het met mevrouw Haas
eens dat je de ouders er niet genoeg
bij kunt betrekken. Het is voor mij
een hele worsteling geweest, maar
mijn uiteindelijke oordeel is - laat
daar geen misverstand over
bestaan - dat de hulpverlener tegen
de wil van de ouders in niet in mag
gaan op het verzoek van de minderjarige.
Gezien de voorgaande discussie
sta ik positief ten opzichte van het
opnemen van het amendement van
de heer Dees in mijn wetsvoorstel.
Oorspronkelijk vond ik dat niet nodig,
onder verwijzing naar de wet op de
behandelingsovereenkomst en
hopende op een statuut voor de
minderjarigen in de gezondheidszorg.
Die zaken zijn er echter allemaal nog
niet. Wij hebben alleen het Burgerlijk
Wetboek. Volgens mij is dat voldoem
de, maar voor alle zekerheid zeg ik: ik
geloof dat het met de aanvulling van
de heer Dees ook kan.

D
Minister Korthals Altes: Mevrouw
de Voorzitter! Om misverstand te
voorkomen, merk ik het volgende op.

Vaste commissies voor Justitie
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Ik heb in eerste termijn over dit punt
gesproken en het feit te berde
gebracht dat de ouderlijke toestemming naar onze overtuiging uiteindelijk noodzakelijk zou zijn. Daarbij heb
ik niet willen ontkennen dat er
minderjarigen kunnen zijn die een
volledig inzicht hebben in de eigen
situatie.
Ik heb gewaarschuwd voor de
spanning, die kan ontstaan in een
gezin waarin een minderjarige
patiënt die in een uitzichtloze
noodsituatie verkeert aan de arts
vraagt om levensbeëindiging, waarbij
in de overlegsituatie die ontstaat de
ouders zich tot in laatste instantie
zich daartegen blijven verzetten.
Voor dat geval moet je heel goed
weten wat je doet. Ik heb gezegd: in
die situatie meen ik met de heer
Dees en met mevrouw Wessel dat je
de arts door deze bepaling in de wet
op te nemen ervan zou moeten
weerhouden, op dat ogenblik de wens
van die patiënt in te willigen tegen de
wil van de ouders in.
Dat heeft niet alleen te maken voor mij zelfs in mindere mate - met
het feit dat er nu eenmaal ouderlijk
gezag is. Dan zou ik het nog wel met
mevrouw Haas eens kunnen zijn dat
er glijdende situaties zijn en dat je
misschien onder bepaalde omstandigheden toch de wens van de minderjarige zou moeten inwilligen. Het
heeft ermee te maken, dat de ouders,
wanneer dit tegen hun uitdrukkelijke
wil in gebeurt, in een geweldig
gewetensconflict raken. Je moet dan
welhaast aannemen dat het feit dat
zij die toestemming niet verlenen, is
gebaseerd op hun diepste levensovertuiging dat euthanasie nooit ofte
nimmer mag ook al zijn er wettelijke
regelingen voor.
Als je dat niet ontziet, vraag je om
een strafvervolging van die arts.
Vandaar, dat ik een voorkeur heb
voor een tekst als in dit amendement
verwoord, waarbij gezegd wordt dat
in dit geval de ouders het laatste
woord hebben. Ik zeg 'vraag je om
een strafvervolging van die arts',
omdat ik voorzie dat de ouders
aangifte zullen doen, respectievelijk
een beklag ex artikel 12 Strafvordering zullen instellen.

D
Mevrouw Haas-Berger (PvdA):
Mevrouw de Voorzitter! Ik wil de
minister van Justitie nog twee vragen
stellen. Het gaat in de eerste plaats
om de patiënt, die zich bevindt in een
uitzichtloze noodsituatie, die de hele
situatie kan overzien en die zelf
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verzoekt om euthanasie. Als de
feitelijke situatie van de ouderlijke
macht voor de minister niet zo
belangrijk is, hoe kan hij dan,
uitgaande van een eigen verzoek,
toch zeggen: een ander heeft, vanuit
zijn eigen levensovertuiging - dat
erken ik - toch het recht om te
verhinderen dat aan dat uitdrukkelijke
verzoek wordt voldaan, uitgaande
van een uitzichtloze noodsituatie,
uitgaande van het feit dat die voor de
patiënt ondraaglijk is en uitgaande
van het feit dat de arts die situatie
ondraaglijk vindt?
Voorts zegt de minister dat je in
die situatie om strafvervolging vraagt
in die zin dat de ouders daartoe actie
zullen ondernemen. Als er evenwel
werkelijk aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan, zal het, wanneer het
OM onder meer het journaal heeft
bekeken om te bepalen wat het te
doen staat in die procedure, toch niet
uitdraaien op een strafvervolging.

D
De heer Borgman (CDA): Voorzitter!
Als het amendement van de heer
Dees op dit punt onverhoopt niet
wordt aangenomen, zal dat consequenties hebben voor zijn opstelling
ten opzichte van het wetsontwerp in
het algemeen?

D
De heer Dees (VVD): Voorzitter! Die
vraag is niet aan de orde, want ik heb
begrepen dat de indienster van het
initiatief-voorstel heel positief
tegenover dit amendement staat.
Eerlijk gezegd, ga ik ervan uit dat zij
dit via een nota van wijziging
overneemt.

D
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mevrouw de Voorzitter! Ik behoef
niets meer op te merken. De situatie
is wat dit betreft volkomen duidelijk.

D
Minister Korthals Altes: Mevrouw
de Voorzitter! Ik geloof dat mevrouw
Haas in haar beschouwing één
essentieel onderdeel over het hoofd
ziet. De arts dient bij de minderjarige
namelijk ook na te gaan - juist op dat
punt zal hij met de ouders van
mening verschillen - of het kind
inderdaad op een zodanige leeftijd is
respectievelijk reeds over een
zodanige geestesgesteldheid
beschikt dat het in staat is om de
eigen situatie volledig te overzien.
Bij het doen van aangifte zullen die
ouders namelijk zeggen: het kind
heeft niet geweten wat het deed; het
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Korthals Altes
heeft de draagwijdte van de beslissing
niet overzien. In het door mij omschreven geval zullen zij eerder op grond
van hun diepste godsdienstige
overtuiging tot de conclusie komen
dat dit nooit mag. Daarin zal voor
hen al het bewijs liggen dat het kind,
dat zij zelf getracht hebben op te
voeden in diezelfde godsdienstige
overtuiging, de situatie niet heeft
overzien.
Daarom heb ik gezegd dat deze
zaken, hoe ongelukkig dit vaak ook is,
ook uit een pragmatisch oogpunt
moeten worden bekeken. Tegen deze
achtergrond heb ik mijn antwoord
gegeven.
De beraadslaging wordt gesloten.
Beraadslaging over lid 5, waarop zijn
voorgesteld:
een amendement-Dees (stuk nr.
28);
een amendement-Haas-Berger
(stuknr. 3 1 , II).

D
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mevrouw de Voorzitter! Deze kwestie
is al in de schriftelijke voorbereiding
aan de orde geweest. Het is grappig
dat de fractie van D'66 al in het
voorlopig verslag de vraag heeft
opgeworpen, of de desbetreffende
stukken niet vijf jaar bewaard zouden
moeten worden. Mijn antwoord
daarop was, dat deze termijn mij een
beetje lang leek. Het gaat namelijk
om het niet-vernietigen van het
bewijsmateriaal. Dit speelt vooral een
rol vlak na het overlijden.
De heer Dees is echter van mening
dat deze bepaling de controleerbaarheid verhoogt. Het is inderdaad een
bezwaar als er geen enkele termijn
wordt genoemd; achteraf ben ik dat
met de heer Dees eens. Daarom lijkt
mij dit een waardevol amendement.
De beraadslaging wordt gesloten.
Over lid 6, het amendement tot
invoeging van een artikel 293 bis,
artikel II en het daarop voorgestelde
amendement wordt geen beraadslaging gevoerd.
Beraadslaging over artikel III, waarop
is voorgesteld een amendement-Dees
(stuk nr. 25), waarop is voorgesteld
een sub-amendement-Haas-Berger
(stuknr. 32).

D
De heer Dees (VVD): Mevrouw de
Voorzitter. Het gaat om het opnemen
van een negatieve definitiebepaling.
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Dit is in het debat al zeer uitvoerig
aan de orde geweest. Op zich
onderschrijf ik het argument van
mevrouw Wessel, dat je je kunt
afvragen of het uit een oogpunt van
wetssystematiek wel fraai is, een
negatieve definitiebepaling op te
nemen.
Daar staat echter tegenover, dat
tijdens de hoorzittingen die de
staatscommissie het vorige jaar heeft
gehouden, toch vanuit vrij brede
kring de wens naar voren is gebracht
om ter zake van de definities duidelijk
te zijn. Wij zijn van mening, dat dit
amendement de duidelijkheid en de
rechtszekerheid ten goede komt. Dat
is voor ons van groter belang dan het
eventuele bezwaar, dat er een lichte
spanning met de wetssystematiek
kan zijn.

D
Mevrouw Haas-Berger (PvdA):
Mevrouw de Voorzitter. Als het
amendement van de heer Dees zou
worden aangenomen, moet naar
onze mening het genoemde onder c
niet in de negatieve definitiebepaling
staan. Je kunt het namelijk scheiden.
Of het is zinloos medisch handelen.
En dan staat het in feite onder b. Of
er kan eventueel uit gelezen worden,
dat een inbreuk wordt gemaakt op de
vrije wil van een patiënt, namelijk bij
het niet behandelen van een bijkomende ziekte van een patiënt die naar
heersend medisch inzicht het
bewustzijn heeft verloren.
Daar gaat het in feite alleen om de
eigen, vrije wil - wat wij zo strak
hebben volgehouden - en niets
daarbuiten. Daardoor kan gesuggereerd worden, dat hier iets vanaf
wordt gehaald. Wij vinden dat dit
beslist niet mag gebeuren. Daarom
zeggen wij voor het ene deel dat het
onder b valt. De rest willen wij dus
niet in dat negatieve definitie-artikel
opnemen.

D
De heer Van Dis (SGP): Mevrouw de
Voorzitter! Ik wil aan de indiener van
het amendement op stuk nr. 25, de
heer Dees, maar ook aan mevrouw
Wessel vragen - en mevrouw Haas
zit op dezelfde lijn - of door het
opnemen van deze vier punten in de
wet, niet de mogelijkheden worden
uitgebreid om zoveel mogelijk
situaties onder die punten te brengen,
waardoor aan de situatie als zodanig
weer de nodige rek wordt gegeven
en waardoor weer aan de nodige
grensverlegging wordt gedaan. Ik
hoor daar graag iets naders over.

Euthanasie

D
De heer Borgman (CDA): Mevrouw
de Voorzitter! De moeite die ik met
het amendement van de heer Dees
voorkomend op stuk nr. 25 heb, zit in
onderdeel b. Hierin staat: 'het niet
instellen, onderscheidenlijk het
staken van een behandeling in
gevallen waarin een zodanige
behandeling naar heersend medisch
inzicht zinloos is'. De zinloosheid van
een handeling hangt echter niet
alleen af van medische criteria en
dus ook niet alleen van heersend
medisch inzicht. Het was mij erg lief
geweest, als de heer Dees bij b had
gekozen voor de formulering in het
minderheidsadvies van de staatscommissie.
Mevrouw Haas-Berger heeft een
subamendement op stuk nr. 32
ingediend. Ik wijs haar erop dat een
vrije wilsbeslissing in dit verband
doorslaggevend is, daar het juist gaat
om een gedraging die niet als
levensbeëindigend handelen kan
worden opgevat. Het is het niet
tegenhouden van de dood, waarvoor
geen zorgplicht meer behoeft te
worden aangenomen. Ik begrijp haar
probleem dan ook niet.

D
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mevrouw de Voorzitter! Zoals ik in
eerste termijn al heb betoogd, ben ik
geen voorstandster van de bepaling
die de heer Dees in zijn amendement
op stuk nr. 25 voorstelt. Op het
eerste gezicht lijkt het artikel
duidelijkheid te scheppen, omdat
hiermee wordt geregeld wat wel en
wat niet euthanasie is. De inhoud van
de definities moet dan echter duidelijkheid schenken. Dit is naar mijn
mening met het voorgestelde artikel
294quater niet het geval. Ik loop het
amendement puntsgewijs door.
Ik kom eerst bij onderdeel a. Ik heb
al in het antwoord op vraag 10
uiteengezet dat het niet instellen dan
wel staken van een behandeling op
uitdrukkelijk verzoek van de patiënt
een uitgangspunt is dat algemeen
aanvaard is. Professor Enschedé
heeft hierop onlangs ook gewezen in
het Nederlands Juristenblad. Deze
weigering geldt niet alleen in deze
context, maar ook als het leven van
de patiënt niet ten einde loopt. Het
recht op weigering wordt met het
amendement in een beperkte context
vastgelegd. Het is veel beter, dit
algemene recht in een wet op de
patiëntenrechten vast te leggen.
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Wessel-Tuinstra
Ook bij onderdeel b gaat het om
een algemeen aanvaard uitgangspunt,
dat om dezelfde redenen niet in de
wettekst over levensbeëindigend
handelen moet worden opgenomen.
De geneeskundige is bevoegd, op
grond van medische criteria een
oordeel uit te spreken over zin of
zinloosheid van een behandeling.
Uiteraard dient deze beslissing met
de nodige zorgvuldigheid te worden
genomen. Het is dan uiteindelijk aan
de patiënt, te kiezen of hij de
behandeling al dan niet wenst. De
arts moet natuurlijk overleg hierover
met de patiënt voeren. Ook dit hoort
thuis in een wet op de patiëntenrechten, omdat het een veel algemener
vraagstuk betreft.
Over onderdeel c hebben mevrouw
Haas-Berger, mevrouw Groenman en
de heer Borgman gesproken. Omdat
er toch geen verbetering kan
optreden, moet hetgeen in onderdeel
c staat, onder medisch zinloos
handelen vallen. Indien het apart in
onderdeel c wordt genoemd, wordt
de suggestie gewekt dat er wordt
getornd aan het uitgangspunt van
vrijwilligheid bij comateuze patiënten,
aldus mevrouw Haas-Berger.
Ik ben het hiermee eens en voeg
hieraan in het kader van de duidelijkheid toe dat de onder c genoemde
handeling alleen gerechtvaardigd is,
wanneer zij valt onder de categorie
medisch zinloos handelen of wanneer
aan de voorwaarde van artikel 293 is
voldaan. Anders blijft het mijns
inziens een levensdelict.
Overigens wijst ook de KNMG
hierop. De voorgestelde regeling in
artikel 294quater, onder c, aldus de
KNMG, getuigt van het gevaar van
dergelijke in wezen overbodige
bepalingen, doordat via een achterdeur - ik kijk naar de heer Van Dis het uitgangspunt van de vrijwilligheid
voor comateuze patiënten dreigt te
worden verlaten. Genoemde bepaling,
dus onderdeel c, hoort mijns inziens
dus niet in het wetsontwerp thuis. Ik
reageerde hiermee tevens op het
subamendement van mevrouw Haas.
Over onderdeel d is in de schrifte
lijke voorbereiding al uitvoerig van
gedachten gewisseld. Ik waarschuw
er nogmaals voor dat het niet is
uitgesloten dat een dergelijk artikel
de functie van alibi gaat vervullen, in
die zin dat de mogelijkheid wordt
geopend, eventueel strafbaar
levensbeëindigend handelen eronder
te brengen.
Deze behandeling, zo licht de
staatscommissie toe, is primair

Vaste commissies voor Justitie
en voor de Volksgezondheid

gericht op de pijnbestrijding en heeft
als nevengevolg het verhaasten van
het overlijden. Een dergelijk handelen
wordt, mits medisch geïndiceerd,
gerekend tot normaal medisch
handelen. Uiteraard moet de arts
hiervoor de toestemming van de
patiënt hebben. Dit is ook een
algemeen uitgangspunt. Toch wordt
hierover minder duidelijk gesproken,
hoe cruciaal dit punt ook is. De
inhoud van deze definitie brengt dus
niet méér duidelijkheid dan reeds het
geval is.
Daartegenover zou dit artikel
echter wel een alibifunctie kunnen
vervullen. Ook de heer Van Dis heeft
hierop gewezen. Hij vroeg zich af of
het niet buitengewoon riskant is om
alle vormen van pijnbestrijding zo
uitdrukkelijk buiten het Wetboek van
Strafrecht te laten vallen. Moet men
het op dit gebied geheel zonder
controle stellen, zo vroeg de heer
Van Dis zich af. Dit is een zeer
terechte opmerking, mevrouw de
Voorzitter.
Daarmee kom ik terug op de
controleerbaarheid. Het op zeer
beperkte schaal toestaan van
euthanasie valt of staat met een
goede controle. Daarover zijn wij het
toch eens. Dit amendement draagt
daartoe onvoldoende bij. Ik hoop
derhalve dat het niet zal worden
aangenomen.

D
De heer Dees (VVD): Mevrouw de
Voorzitter! Het amendement is niet
alleen gebaseerd op hetgeen de
staatscommissie met erg veel nadruk
in dezen heeft gezegd. Het is ook
gebaseerd op de bouwstenen die de
Gezondheidsraad voor de definitiekwestie heeft aangedragen. Het
amendement begint uitdrukkelijk met
de volgende zinsnede: 'Voor de
toepasing van de bepalingen van
deze titel wordt onder levensbeëindiging onderscheidenlijk levensberoving niet verstaan.' Daarna volgen de
vier punten.
Er wordt uitdrukkelijk begonnen
met deze zin. Als je een dergelijke
bepaling namelijk niet zou opnemen,
zou ik mevrouw Wessel de a contrario-redenerng kunnen voorhouden,
dat het niet opnemen van deze
bepaling het onbedoelde gevolg zou
kunnen hebben, dat alle in het
amendement genoemde handelingen
- indien zij tot beëindiging van het
leven leiden - in beginsel onder het
nieuwe artikel 293 zouden komen te
vallen. Dat is niet de bedoeling, ook
niet van de indienster.

Euthanasie

Het amendement is juist bedoeld
om daarover geen enkel misverstand
te laten bestaan. Het wil die duidelijkheid scheppen die door velen
gewenst wordt. De staatscommissie
wijst in dit verband ook op de vele
hoorzittingen die zijn gehouden en
op de mededelingen die daar zijn
gedaan.
Wanneer mevrouw Wessel-Tuinstra
dan zegt, dat het Wetboek van
Strafrecht niet de plaats is om dit zo
te formuleren dan verwijs ik nog
eenmaal naar de beginzin. Daarin
wordt ondubbelzinnig duidelijk
gemaakt, dat het voor de toepassing
van deze titel gaat om het Wetboek
van Strafrecht.
Vervolgens zou ik mevrouw Wessel
kunnen voorhouden,dat het zeer de
vraag is of de Wet op de patiëntenrechten wel de juiste plaats is voor
de regelgeving van deze vier punten.
Daarover heb ik mijn twijfels.
Wanneer zij daarnaar verwijst, is dat
naar mijn mening voorbarig. Dit is
misschien een klein detail.
Wij hebben hier weleens debatten
gehad over de verhoudingen tussen
de verschillende wetten. Toen de
Wet voorzieningen gezondheidszorg
aan de orde was, was het mevrouw
Wessel-Tuinstra die een amendement
indiende om bepaalde patiëntenrechten in de Wet voorzieningen gezondheidszorg te regelen. Zij trok zich
niets aan van de opvatting van
sommigen dat je dit in de Wet op de
patiëntenrechten zou moeten doen
en niet in de Wet voorzieningen
gezondheidszorg.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
U hebt dat amendement gesteund en
zelfs nog aangevuld. Wij waren het
toen geheel met elkaar eens.
De heer Dees (VVD): Omgekeerd
hoop ik dus ook, dat u de redenering
die toen is gevolgd nu ook wilt
volgen ten aanzien van het thans
ingediende amendement.
Tegen de heer Borgman zeg ik, dat
wij, ook gezien de gegeven toelichting
door de staatscommissie, gekozen
hebben voor de punten a tot en met
d zoals de staatscommissie die heeft
voorgesteld. Met name vanwege de
toelichting die mevrouw Haas-Berger
op haar amendement heeft gegeven,
zeg ik haar toe dat ik het eventueel
eruit lichten van punt c heel serieus
wil bekijken. Ik denk dat daartoe
inderdaad aanleiding kan bestaan,
omdat dit artikel 294quater door de
staatscommissie was voorgesteld
wellicht mede in samenhang met de
aparte wetsbepaling over de comateuze patiënt.
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Dees
Nu dat artikel is vervallen - ik had
mij dat onvoldoende gerealiseerd - is
het heel nuttig om de samenhang
daarmee te bezien. In beginsel wil ik
het subamendement van mevrouw
Haas-Berger welwillend in overweging nemen.

D
Mevrouw Haas-Berger (PvdA):
Me"rouw de Voorzitter! Ik heb één
opmerking. De heer Borgman
begrijpt niet waarom wij met dit
voorstel over onderdeel c. kwamen.
In het amendement van de heer Dees
en in het voorstel van de staatsconv
missie staat dat die punten niet
onder levensbeëindiging worden
verstaan. Het gaat dan met name om
levensbeëindiging zoals beschreven
in het wetboek van strafrecht.
Daarom kan het nog wel levensbeeindigend zijn. Dat is het verschil.
Daarom maken wij ons er wel zorgen
over.

D
Mevrouw Groenman (D'66):
Mevrouw de Voorzitter! Ik ben blij
dat de heer Dees zelf ontdekt heeft
dat de staatscommissie inderdaad
een verband heeft gelegd met een
eerder artikel van de staatscommissie.
Dat verband valt weg. Dat heb ik de
regering ook al voorgehouden, want
de regering doet hetzelfde in de
proeve. Het is goed dat de heer Dees
zich dat nu realiseert.
De heer Dees (VVD): Voor de
verdere discussie en voor de verdere
gang van zaken is het ook goed dat
de regering haar mening over het
subamendement geeft.

D
De heer Borgman (CDA): Mevrouw
de Voorzitter! Het ging mij bij het
amendement van de heer Dees om
punt b. Achter de woorden 'zinloos
is' zou de toevoeging moeten staan
'en dit uitstel geen voor de patiënt
redelijk doel meer dient'. Dat zou de
formulering zijn geweest, waarvoor
door de minderheid van de staatscommissie is gekozen. Het lijkt mij nogal
wezenlijk, omdat het niet alleen gaat
om een medisch doel, maar omdat er
natuurlijk ook andere belangen
kunnen zijn. Die belangen zijn strikt
bij de patiënt gelegen. Dat is voldoende reden om het amendement op dit
punt aan te vullen. Ik neem er echter
kennis van dat de heer Dees daartoe
in dit stadium de noodzaak niet ziet.
Wat het subamendement van
mevrouw Haas-Berger betreft, is het

Vaste commissies voor Justitie
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nu juist de bedoeling om onder punt
c - evenals onder de punten a, b en
d - aan te geven wat niet als levensbeëindigend handelen moet worden
opgevat. Het is ook niet levensbeëindigend. Het gaat om het niet tegenhouden van de door in zo'n situatie.
Dat is iets anders dan levensbeëindiging. Dan ontstaat weer die discussie
over het verschil tussen doden en
laten sterven. Dat schijnt een
eindeloze discussie te worden, dus ik
houd er nu maar mee op.

D
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mevrouw de Voorzitter! De heer
Dees heeft mij toch niet helemaal
kunnen overtuigen. Ik wijs er allereerst
op dat men mij nu niet het argument
heeft horen noemen dat het strafrecht
systematisch hier niet thuishoort. Ik
herhaal dat ik eroverheen zou kunnen
stappen, als het werkelijk tot verduidelijking bijdroeg. Ik heb er begrip
voor dat de heer Dees duidelijkheid
wil scheppen.
Ook kan ik mij zijn angst voorstellen
dat er wellicht te veel onder de
artikelen 293 en 294 gebracht zal
worden. Ik heb echter een grotere
angst, namelijk dat er te weinig
onder die artikelen wordt gebracht.
Dit wetsontwerp werkt toe naar
rechtszekerheid, duidelijkheid en
controleerbaarheid. Daarom ben ik
nu juist zo bang voor het omgekeerde
effect.
Deze bezorgdheid wordt vergroot
door de laatste opmerking van de
heer Borgman. Hij ziet hierin een
positief element. Hij wees nog eens
op zijn opvatting over het verschil
tussen passieve en actieve euthanasie. Deze opvatting deel ik niet. De
heer Borgman wilde de discussie
daarover niet heropenen. Ook ik zal
dat niet doen. Hiermee wordt echter
wel mijn bezorgdheid vergroot inzake
een mogelijke - het hoeft niet per se!
- alibifunctie.
De heer Borgman (CDA): Voorzitter!
Ik zou de stelling kunnen poneren dat
passieve euthanasie eigenlijk niet
bestaat en dat passieve euthanasie
feitelijk is: zorgvuldig handelen.
Actieve euthanasie bestaat in ieder
geval wel. Daar gaat namelijk het
wetsvoorstel over, dat mevrouw
Wessel nu verdedigt in deze Kamer.
Is er een verschil tussen iets dat
niet bestaat en dat wel bestaat? Dit
is geen debating-truc. Echt niet! Ik
wil echter langs deze invalshoek nog
eens proberen duidelijk te maken wat
ik bedoel.

Euthanasie

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
De heer Borgman heeft het over een
verschil tussen iets dat wel en iets
dat niet bestaat. Ik stel dat ik tussen
het een en het ander geen onderscheid maak en dat ik het niet doen
van een behandeling en het nalaten
van een behandeling onder de
gewone definitie van euthanasie laat
vallen. In dat geval is er sprake van
een andersoortige discussie. In dit
stadium van de discussie is het naar
mijn mening niet zo zinvol om de
begrippen weer opnieuw te definiëren.
De heer Borgman (CDA): Mevrouw
Wessel en ik willen elkaar op mijn
minst goed begrijpen. Daartoe
hebben wij ook een uiterste poging
gedaan. Het maakt echter toch wel
wat uit of de arts in het kader van
zorgvuldig medisch handelen op een
gegeven moment een behandeling
staakt omdat zij niet zinvol meer is. In
dat geval is er sprake van passieve
euthanasie of van zorgvuldig medisch
handelen.
Wat mij betreft kan men dan de
term 'passieve euthanasie' vergeten.
Dan blijft het feit over dat de arts
nadrukkelijk een injectie toedient ten
einde de dood, kan het zijn op korte
termijn, te bevorderen. Het gaat
hierbij toch om twee wezenlijk
verschillende zaken.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mevrouw de Voorzitter! Hiermee
komen wij toch weer in een discussie
over het begrip 'beslissing nemen
tot', waarbij op een gegeven ogenblik
de dood het gevolg is. Of je dan iets
doet of iets nalaat, is zowel juridisch
als ...
De heer Borgman (CDA): Het gaat
mij om de vraag of er een zorgplicht
bestaat. Als er mogelijkheden tot
genezing zijn, heeft men een zorgplicht. Die zorgplicht dient nagekomen
te worden. Als dat niet gebeurt en
met gaat ertoe over om met een
injectie het leven te beëindigen is er
inderdaad sprake van actieve
euthanasie en dat verwerpen wij. Stel
dat er geen zorgplicht meer is, omdat
een medische behandeling volstrekt
als zinloos moet worden beschouwd.
In dat geval behoeft geen doding te
volgen. De dood treedt dan in en de
arts abstineert: hij treedt terug voor
de dood.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Op dit punt moet ik naar eerdere
discussies verwijzen. Ik hoop niet dat
de heer Borgman mij dit kwalijk
neemt. Ik heb mijn best gedaan om
duidelijk te zijn.
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Wessel Tuinstra
De heer Borgman (CDA): De heer
Scholten zegt zojuist dat hij het
begrepen heeft. Ik zeg dit, omdat hij
vanmorgen over dit onderwerp een
vraag stelde en omdat hij zijn
opmerking niet door de microfoon
maakte en daarom misschien niet in
de Handelingen komt.
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Ik vind het niet iets uitzonderlijks als
de heer Scholten het begrijpt.
De heer Scholten: Moet dat nu
geregistreerd worden dat ik iets
begrepen heb?
De heer Borgman (CDA): Ik heb
herhaaldelijk geprobeerd met een
goede uitleg te komen. Mevrouw
Wessel zal dat begrijpen. Ik ben erg
gelukkig dat iemand die vanmorgen
nog naar een uitleg vroeg omdat hij
het kennelijk niet helemaal begreep,
nu wel begrijpt hoe het zit. Dit is toch
iets om je over te verheugen!

overgenomen die ook de staatscorrv
missie heeft geleid.
Wat onderdeel c betreft, moet ik
erkennen dat op het ogenblik dat
men de gedachte verlaat dat het
mogelijk gemaakt zou moeten
worden om het leven van een
comateuze patiënt, zonder dat die
zijn wil heeft kunnen verklaren, actief
te beëindigen, men zich kan afvragen
of er wel ruimte is voor punt c.
Men kan zich daarbij afvragen of
onderdeel c naast de bepaling van
artikel 294 quater onderdeel b dan
nog wel een eigen grondslag heeft.
Voor het overige kan ik de redenering
van de heer Borgman op zichzelf zeer
wel volgen.
De beraadslaging wordt gesloten.
Beraadslaging over de beweegreden,
waarop is voorgesteld een amendement Haas-Berger (stuk nr. 29).

van het leven, maar ook ten aanzien
van de artsen. Ik zie geen enkele
reden om dit amendement als een
verbetering van de considerans te
beschouwen.

D
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
Mevrouw de Voorzitter! Ik acht het
amendement een verbetering. De
ontwikkeling van de medische
technologie is een van de oorzaken
van de toegenomen vraag naar
euthanasie. De huidige rechtsonzekerheid is inderdaad groot. De
veranderende meningsvorming wordt
met het amendement verwijderd. Dat
lijkt mij een verbetering, gelet op de
schriftelijke en mondelinge discussies.
Ik zie het amendement dan ook
graag aangenomen.

D

Minister Korthals Altes: Mevrouw
de Voorzitter! Ik wil nog iets zeggen
over artikel 294 quater. In het
regeringsvoorstel, vervat in de
proeve, hebben wij de overwegingen

De heer Borgman (CDA): Wij menen
dat de relatie van de ontwikkeling
van de medische technologie met de
huidige euthanasie-discussie niet kan
worden ontkend, maar ook weer niet
zo evident is als veelal wordt gesteld.
Ook honderd jaar geleden kende men
afschuwelijke lijdenswegen, hoewel
die misschien wat korter waren. De
huidige rechtsonzekerheid wordt niet
gecreëerd door de bestaande wet,
maar door zijdelingse bespiegelingen
van lagere rechters, door bepaalde
vormen van belangenbehartiging door
het hoofdbestuur van de KNMG en
door bepaalde interpretaties van
jurisprudentie.
Alle goede inzet ten spijt schiet het
wetsvoorstel door het criterium 'uitzichtloze noodsituatie' te kort in het
bieden van rechtszekerheid, zeker
ten aanzien van rechtsbescherming

Mevrouw Haas-Berger (PvdA):
Mevrouw de Voorzitter! De heer
Borgman heeft betoogd dat wij ons
niet moeten spiegelen aan statistieken
en in de maatschappij levende
opvattingen. Dat moet niet de
maatstaf zijn voor het maken van een
wetsvoorstel. Juist daarom vonden
wij het zinvol die zinsnede te verwijderen. Het gaat bij enquêtes vaak om
een niet volledige, een niet duidelijke
of een suggestieve vraagstelling.
Daarop kunnen wij ons niet verlaten.
Daarom meenden wij, dat wij dat
eruit moesten halen.
Ik kom thans op de medische
technologie. Uiteraard kwam vroeger
langdurig lijden voor. De medische
technologie heeft aan de ene kant
een groot aantal zegeningen gebracht,
zoals het mogelijk maken van de
verlenging van het leven in goede
omstandigheden. Door allerlei
apparatuur en geavanceerde operatietechnieken heeft de medische
technologie aan de andere kant ook
de mogelijkheid met zich gebracht,
dat het lijden wordt verlengd in
situaties die vroeger gewoon niet aan
snee zouden zijn gekomen.
Wij kunnen natuurlijk zeggen wat
wij willen, maar dat is wel een van de
oorzaken van het feit dat de problematiek dichterbij is gekomen. Ook in
de recommendation van de Raad van
Europa over 'the sick and dying
people' wordt heel duidelijk gerefereerd aan de medische technologie.
Wat dat betreft, kun je het niet
zomaar terzijde schuiven en zeggen:
dat heeft er niets mee te maken. Het
leek ons in ieder geval een sterkere
beweegreden dan alleen de opvattingen die er in de maatschappij leven,
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Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66):
De heer Dees had het over al of niet
opnemen van een passage over de
patiëntenrechten in de wet voorzieningen gezondheidszorg. Wij zijn het in
elk geval eens over de noodzaak van
omschrijving van de patiëntenrechten.
Volgens mij bestaan die rechten
echter al. Die zijn ook vastgelegd in de
wet voorzieningen gezondheidszorg.
Weliswaar is de afhandeling daarvan
wat mistig geworden.
Het gaat er echter ook om dat er
patiëntenrechten bestaan die niet
nadrukkelijk in de wet behoeven te
worden vastgelegd omdat zij al
bestaan. Ik denk bij voorbeeld aan het
recht om een behandeling te weigeren.
Als wij nu erop gaan staan dat
sommige rechten nog eens worden
vastgelegd, lijkt het erop of dat zij niet
bestaan. Die rechten bestaan echter.
Het zijn wel ongeschreven rechten.
Het zou natuurlijk plezierig zijn als zij
nog eens werden vastgelegd.
Mevrouw de Voorzitter! Ik merk dat
ik de heer Dees niet heb overtuigd.
Hij heeft mij echter ook niet overtuigd.
Ik ben wel overtuigd van zijn goede
bedoelingen. Zijn amendement zie ik
echter niet als een bijdrage tot
verduidelijking van mijn wetsvoorstel.
Daarom blijf ik kritisch tegenover dit
amendement staan.

D

D
Mevrouw Haas-Berger (PvdA):
Mevrouw de Voorzitter! Ik heb in de
algemene discussies al gezegd, dat
wij het sterker vinden als in de
considerans staat dat het wetsvoorstel
stoelt op de ontwikkeling van de
medische technologie. De zinsnede
dat het ook stoelt op de ontwikkeling
van de opvatting met betrekking tot
euthanasie kan beter worden
weggelaten. Wij hebben betoogd dat
het onjuist is een wetsvoorstel te
stoelen op statistieken en op opvattingen die leven.
Om duidelijk aan te tonen hoe
coöperatief wij zijn, sluit deze
beweegreden naadloos aan op de
proeve.

D
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Haas-Berger
gezien de vraagstelling bij de
statistieken

D
De heer Borgman (CDA): Mevrouw
de Voorzitter! Ik erken wel degelijk
- dat heb ik ook zoeven in mijn
interventie gedaan - dat er een
verband is tussen de medisch-technologische ontwikkeling en de
euthanasievraag. Ik denk dat dit niet
te ontkennen is. Ik stel er alleen
tegenover dat dit niet zó evident is en
dat dit op zich geen reden is voor
legalisering van actieve directe
levensbeëindiging. Het is wel reden
om heel nadrukkelijk stil te staan bij
de vraag, wat wij doen met onze
medische technologie.

Dat verhoogt ook de angst en het
schuldgevoel van de patiënt. Dat is
wel degelijk, naar mijn idee tenminste,
één van de overwegingen geweest
die tot dit wetsvoorstel hebben
geleid. Ik denk dat het daarom beslist
relevant is, dat een en ander in de
considerans wordt opgenomen.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Hiermee is het
voorbereidend onderzoek met
betrekking tot het onderhavige
wetsvoorstel voltooid. De verdere
behandeling zal plenair plaatsvinden.
Sluiting 19.06 uur.

D
Mevrouw Haas-Berger (PvdA):
Mevrouw de Voorzitter! De heer
Borgman is tegen het beëindigen van
leven op verzoek. Hij is dus tegen het
hele wetsontwerp. Maar los daarvan
staat de vraag, of wij in de beweegreden van het wetsvoorstel een
passage moeten opnemen die meer
slaat op wat er gebeurt. Daarover
gaat mijn amendement. Of de heer
Borgman tegen het hele verhaal is, is
niet relevant voor zijn opstelling ten
aanzien van dit amendement als
zodanig.
De medische technologie is wel
degelijk aanleiding geweest tot de
discussies. Het is dus wel degelijk
een heel belangrijk feit voor het
veranderend denken daarover. Het is
een belangrijk feit bij het überhaupt
bestuderen van het probleem.
Daarom denk ik dat het belangrijker
is dan die statistieken.
De rechtsonzekerheid is ook van
groot belang. Er worden vele
euthanasieverzoeken gedaan. Zolang
de wet niet is aangenomen, weten
wij niet precies hoeveel. Maar er
worden vele verzoeken gedaan. Elke
keer als een arts met zo'n verzoek
wordt geconfronteerd, zit hij wel
degelijk in de rechtsonzekerheid: wat
moet er nu gebeuren en wat niet? Die
rechtsonzekerheid is mede oorzaak
geweest van dit wetsontwerp. De
patiënten en de arts wisten niet, waar
zij aan toe waren. De arts moest,
geconfronteerd met die vraag, bang
zijn voor strafvervolging, ook als hij
het zorgvuldig deed. De patiënt wist
en weet dat hij iets van een arts
vraagt wat in feite strafbaar is. Dat
verhoogt de onzekerheid van de
patiënt.
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56e vergadering:
Vaste commissie voor
Economische Zaken*

Voorzitter: Van der Hek
Aanwezig zijn 11 leden der Kamer, te
weten:
Van der Hek, Braams, Van der
Linden, Lansink, Zijlstra, Lankhorst,
Tommei, Rempt-Halmmans de
Jongh, Willems, Ernsting en Van der
Vlies,
en de heer Van Aardenne, minister
van Economische Zaken, die vergezeld
is van enige ambtenaren.

Aan de orde is de behandeling van
het deel Energie van hoofdstuk
X I I I (Economische Zaken) van de
rijksbegroting voor 1986 (19200XIII).
De Voorzitter: Dames en heren! Ik
open hierbij de vergadering van de
vaste commissie voor Economische
Zaken. Het betreft een uitgebreide
commissievergadering met eigenlijk
één algemeen agendapunt, maar
daaronder valt zeer veel, met name
het deel van de begrotingstoelichting
en de begroting van Economische
Zaken dat betrekking heeft op het
energiebeleid plus een aantal andere
stukken die betrekking hebben op het
energiebeleid. Mij lijkt dat wij ernaar
moeten streven, de eerste termijn
van de zijde van de Kamer te hebben
voordat de lunchpauze ingaat. Mij
lijkt ook, dat wij die lunchpauze toch
rond 1 2.30 uur, 13.00 uur moeten
zien te bereiken. Als dat zou kunnen,
zou het geweldig zijn. Dan blijft het
ook menselijk.
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil iets zeggen over de
gevolgen van de lage olieprijzen voor
de structuur van de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Het is duidelijk
dat met de daling van de olieprijzen
en in het kielzog daarvan van de gasen de kolenprijzen de centrales die
op deze energiedragers draaien
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steeds meer in het voordeel komen,
vergeleken met centrales die hoge
kapitaallasten hebben. Dat heeft
allerlei consequenties. Een eerste
consequentie is dat landen met een
verhoudingsgewijs hoog verbruik van
fossiele brandstoffen in een betere
concurrentiepositie komen ten
opzichte van landen met veel
kernenergie. Een tweede consequentie is dat ook in de binnenlandse
vergelijking fossiel gestookte
centrales aantrekkelijker worden en
kerncentrales onaantrekkelijker.
Dat wordt op niet te miskennen
wijze aangegeven in het rapport van
de interfacultaire werkgroep energieen milieukunde van de universiteit
van Groningen 'De kostprijs van
elektriciteitsopwekking in 2000'.
Vooraf moet worden gezegd dat in
die studie wordt uitgegaan van een
laagste dollarkoers van f2,75, terwijl
die koers nu al onder de f 2 , 50 ligt.
Voorts gaat die studie uit van twee
varianten voor de olieprijs van
respectievelijk 27 en 22 dollar per
vat, terwijl die prijs nu al onder de 1 5
dollar ligt. Dat betekent dat de
dollarkoers nog met 10% kan stijgen
en de ruwe-olleprijs met minstens
50%, voordat de resultaten bereikt
worden zoals gepresenteerd in die
studie.
Bij zo'n stijging, zelfs met 60% in
het geval van 22 dollar per barrel,
zouden kolen en warmtekrachtkoppeling nog altijd aanmerkelijk goedkopere stroom produceren dan kernenergie. Zelfs als op de lange termijn olie
rond 27 dollar per vat gaat kosten
- bijna een verdubbeling ten opzichte
van het huidige peil - zou als gevolg
van de lagere dollarkoers kernenergie
duurder blijven dan continue warmtekrachtkoppeling en ongeveer gelijk
aan kolen. Let wel, daarbij wordt in
beide gevallen vergeleken met de
utopisch lage prijs van kernenergie
die door de minister in zijn nota
'Elekriciteitsvoorziening in de jaren
negentig' is aangegeven. De
berekeningen van de SEP gaan in
dezelfde richting als de Groningse
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studie, zij het dat de SEP het niet
aandurft berekeningen te maken over
de invloed van de lagere dollarkoers.
Overigens danken wij de directie van
de SEP voor de uitgebreide beantwoording van onze vragen.
De minister heeft op deze voor
kernenergie ongunstige redenering
een stereotiep antwoord: de huidige
inzinging van de olie- en gasprijzen is
niet maatgevend voor de ontwikkelingen op lange termijn; in het jaar
2000 en 2010, als de nieuwe
kerncentrales zouden draaien, zullen
de hoge prijzen die ik, minister, in
mijn wijsheid in de jaren tachtig al
heb voorzien toch werkelijkheid
worden. Ik geloof daar niet in. Mij
lijkt dat tegen die tijd een olieprijs
van 27 dollar - bijna het dubbele van
nu - het uiterste maximum is en dat
een dollarkoers van f 2 , 5 0 , net als
door het Centraal Planbureau
beoordeeld, tamelijk realistisch is of
zelfs aan de bovengrens.
De heer Lansink (CDA): Welke
aanwijzingen heeft de heer Zijlstra
hiervoor? Hij spreekt over het uiterste
maximum. Hij heeft dus kennelijk
aanwijzingen, waardoor hij met
volstrekte zekerheid dit soort
beweringen kan doen. Misschien kan
hij aangeven waarom hij wel gelijk
zou hebben en de minister niet,
ondanks zijn denkwerk naar de
toekomst.
De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De heer Lansink moet
natuurlijk wel goed luisteren. Ik heb
gezegd dat mij tegen die tijd - het
jaar 2000 - een olieprijs van 27
dollar het uiterste maximum lijkt. Die
prijs is twee keer zo hoog als de
huidige. Iedereen kan voor zichzelf
beoordelen of hij verwacht dat er
inderdaad zo'n verdubbeling zal
plaatsvinden. Ik vind dit nogal wat.
Wat de dollarkoers van f 2 , 5 0 betreft,
de middellange termijnplanning van
het Centraal Planbureau, die nu in
voorbereiding is, gaat, voor zover mij
bekend, zelfs uit van een dollarkoers
van f 2,25 tot f2,35. Alleen daardoor
al zal kernenergie qua concurrentie
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Zijlstra
tegen die tijd niet opgewassen zijn
tegen andere energiedragers
Overigens - ik zeg dit ook meteen
aan de heer Lansink - over de
olieprijs kan men blijven strijden. Wij
wikken en de OPEC, het Verenigd
Koninkrijk en Noorwegen beschikken.
Misschien stelt dit de heer Lansink
tevreden.
De heer Lansink (CDA): Wij zijn zelf
bijna OPEC-land.
De heer Zijlstra (PvdA): Misschien
geldt dat tegen het jaar 2000 niet
meer zo sterk.
Het is belangwekkend te zien in
welke mate de minister zelf zo zeker
is van een bepaald hoog prijsniveau
voor olie rond de eeuwwisseling. Ter
wille van de geloofwaardigheid van
de ferme toon van nu zou hij toch
eigenlijk in het recente verleden
steeds ongeveer eenzelfde maatgevende kompasstand voor de olieprijzen hebben moeten aangeven. Alleen
als dit zo geweest was, mag men
concluderen dat zijn beleid enige
consistentie vertoonde, al zou dit niet
onze richting van consistentie
geweest zijn.
Om die consistentie te testen
hebben wij alle energieprijspaden
van Economische Zaken van de
laatste zes jaar eens met elkaar
vergeleken. Ik noem nu de resultaten
hiervan. In 1979 werd voor het jaar
2000 een olieprijs aangenomen van
30 dollar per vat. Dat werd in 1981
in het referentiescenario van de
maatschappelijke discussie 52 dollar.
In 1983 'jojode' de minister weer
naar 37 dollar per vat.
In januari 1985 noemde hij een
bedrag van 39 dollar in 'Energie in de
jaren '90'. In augustus 1985 zakte hij
ten slotte tot 30 dollar voor het jaar
2000. De dollarkoers, de tweede
component in het geheel, varieerde
tussen f2,00 en f3,10. Als wij dit
allemaal doorrekenen naar binnenlandse prijzen, dan komen wij voor
de savante prognoses van Economische Zaken over de laatste jaren,
voor het jaar 2000, op een hoogste
prognose, die ongeveer het dubbele
bedraagt van de laagste prognose.
Onze conclusie hieruit is dat de
minister zelf in het verleden allerminst
blijk gaf van consistentie in zijn
prijsprognoses. Kennelijk in de waan
van de dag dacht hij zeer verschillend
over de toekomst. Hij moet dus niet
rekenen op enig vertrouwen in de
soliditeit van zijn huidige verzekeringen. Het is opmerkelijk dat de
hoogste prognose voortvloeide uit de
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maatschappelijke discussie over
energie. Deze is ongeveer tot de helft
teruggevallen, zowel voor olie als
voor kolen, in het meest recente
prijzenpad.
Ik hoor het de critici van de
scenario's zonder kernenergie nog
zeggen: de BMD was wel aardig,
maar er hing geen prijskaartje aan.
Nu blijkt er achteraf een prijskaartje
aan te hangen dat, wat de fossiele
opwekking betreft, veel lager is dan
de minister nogal voorbarig veronderstelde. Ook hij zal dit nu moeten
toegeven, gezien zijn prijspadennotitie
van augustus vorig jaar.
Wij moeten het nu hebben over de
vraag of aan kernenergie wel een
aanvaardbaar prijskaartje hangt.
Wij herinneren ons dat in 'Energie in
de jaren '90' kernenergie 2,5 cent per
kilowattuur goedkoper werd aangegeven dan kolen en 1 cent goedkoper
dan warmtekracht. Nu is dit omgekeerd. Nu is kernenergie enkele
centen duurder dan kolen. In vergelijking met warmtekracht, zelfs bij een
prijs van ruwe olie van 22 dollar per
vat, is kernenergie al ongeveer 2 cent
duurder. Dit geldt niet op basis van
wat wij waarschijnlijk achten als
kosten voor kernenergie, maar op
basis van de utopische kostprijs van
de minister voor kernenergie.
Ik hoor de heer Verberg als
versterker van his masters voice nog
zeggen dat zonder kernenergie 200
bedrijven met tienduizenden werknemers zouden moeten verdwijnen.
Als de olieprijzen niet weer tot de
onwaarschijnlijke hoogten van weleer
stijgen - en wie gelooft daar eigenlijk
nog in - en als de dollarkoers niet
weer omhoog schiet tot ver boven de
drie gulden, kan het omgekeerde wel
eens gebeuren. Dan leggen juist met
nieuwe kerncentrales ettelijke
energie-intensieve bedrijven in
Nederland het loodje of, en dat is
waarschijnlijker, draait net als in
Frankrijk de belastingbetaler of de
kleinverbruiker ervoor op. Daarentegen is het prijskaartje voor het
alternatieve of het kolenscenario,
vergeleken met het kernenergiescenario, stukken gunstiger geworden dan
bij de BMD het geval leek.
De heer Van der Linden (CDA): De
heer Zijlstra concentreert zich wat de
prijzen betreft nogal op het moment
van de dag. Als hij zo zeker is en was
van de prijsdaling, hoe kan het dan
dat de PvdA ruim een half jaar
geleden een interpellatie aanvroeg
om een maximumprijs voor benzine
vast te stellen?
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De heer Zijlstra (PvdA): Ik denk dat
de heer Van der Linden nu een
element in de discussie brengt dat er
helemaal niets mee te maken heeft.
Wij spreken hier over de concurrentie
van kernenergie met olie. Dat heeft
op geen enkele manier te maken met
benzine, omdat er nog geen auto's
zijn die op kernenergie rijden.
Voorzitter! Het prijskaartje voor
alternatieve of kolenscenario's is
stukken gunstiger geworden dan bij
de BMD het geval leek. De regering
heeft expliciet en impliciet in haar
stellingname tegen decentrale
opwekking het volgende naar voren
gebracht! Kernenergie kost 8,7 cent.
Daarbij komt nog eens 1,3 cent aan
transportkosten en dat is totaal 10
cent per kilowattuur aan de poort van
het bedrijf. Warmtekracht-continu
kost rond de 9,5 cent. Het verschil is
te klein om warmtekracht van de
grond te krijgen, want men kan de
investering niet in drie jaar terugverdienen. Zelfs als er een aardig
technisch potentieel zou zijn, haalt
warmtekracht het niet of in onvoldoende mate.
Dat beeld is nu geheel veranderd.
Bij een olieprijs van 22 dollar per vat
kost warmtekracht-continu rond 6,5
cent per kilowattuur en bij 27 dollar
per vat is de prijs 8 cent, geheel
volgens de rekenmethode van EZ en
bij een dollarkoers van 2,75 gulden.
Zelfs bij de utopische kernenergieprijs
van 8,7 cent, waarbij zoals gezegd
rond de 1,3 cent voor transport komt
en het dus voor 10 cent aan de poort
van het bedrijf wordt afgeleverd,
blijkt warmtekracht 2 tot 3 cent
goedkoper te zijn. Dat is 20 tot 35%.
De rentabiliteit van de grotere
warmtekrachtkoppeling stijgt dus
sterk.
Het is jammer dat de minister de
recente NEOM-studie hierover nog
niet aan de Kamer kan verstrekken,
want die zou een nieuw licht kunnen
werpen op het technisch potentieel
in dezen. De vraag is waar het
eigenlijk stokt met deze studie.
Krachtwerktuigen is toch al een half
jaar met de inventarisatie klaar? In
september 1985 schijnt het energiestudiecentrum met de economische
evaluatie begonnen te zijn. Is dat
waar en zo ja, is het rapport van het
ECS al bij EZ?
Ik heb overigens begrepen dat ook
bij het CPB studies zijn verricht over
de gevolgen van de verschillende
scenarios, met name ook voor
kernenergie. Interessant is in deze
studies een element dat wij nog
helemaal niet hebben behandeld,
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namelijk de invloed van een kernenergiescenario op de rente op de
kapitaalmarkt. Kernenergiecentrales
in Nederland zouden een opstuwende
werking hebben op de rentevoet op
lange termijn. Dat is ongunstig voor
de economie. Er zijn voorts nog
andere macro-economische gevolgen
berekend. Ik vind dat warmtekrachtkoppeling er ook bij betrokken moet
worden en niet alleen kolen en
kernenergie, zoals nu kennelijk is
gedaan. Kan de minister ons op zeer
korte termijn de berekeningen van
het CPB ter hand stellen?
Warmtekrachtkoppeling wordt een
uitermate profijtelijke bezigheid
indien op dezelfde termijn wordt
afgeschreven als bij de openbare
stroomproduktie gewoonte is. Via
gespecialiseerde energie-ondernemingen, passende bankkredieten en
leasing kan men al een heel eind in
deze richting gaan. Er is echter
vooral een sterke positie van de
distributiebedrijven nieuwe stijl nodig
op het gebied van de decentrale
opwekking om ervoor te zorgen dat
warmtekrachtkoppeling inderdaad tot
maximale ontwikkeling komt.
Vooralsnog gaan wij er onverminderd van uit dat, zeker bij economische groei, het technisch potentieel
voor de grotere warmtekracht rond
4.000 megawatt bedraagt voor het
jaar 2000. Voor de kleinere warmtekracht in de quartaire en tertiaire
dienstensector, in het klein- en
middenbedrijf, in blok- en wijkverwarming en in de tuinbouw is er een
potentieel, lijkt ons, van 1.500 tot
2.000 megawatt in Nederland. Totaal
dus ruim boven de 5.000 megawatt.
Ik ga er nu niet verder op in, want dat
aspect is in de UCV-energie van 5
november 1984 al uitgebreid
behandeld. Wat ons betreft verwijzen
wij daarnaar.
Ik wil nu alleen nogmaals pleiten
voor een relatief eenvoudige oplossing, die helaas bij minister en
Gasunie op onwil stuit. Die
oplossing is: levering van gas voor
warmtekrachtopwekking tegen de
grootverbruikersprijs voor zover het
het elektriciteitsdeel betreft. De
minister deelt ons mee, dat hij iets
gaat doen voor de eenheden boven
250 kilowatt. Veel is het niet, want
de prijs blijft hoog, omdat men toch
alle schijven moet doorlopen.
In ieder geval blijven zeer vele
kleine installaties buiten de boot
vallen. Als het de minister werkelijk
ernst is met het bevorderen van
warmtekracht, dan zou hij deze

betrekkelijk simpele uitbreiding al
lang hebben toegepast, mede ter
versterking van de positie van de
distributiebedrijven-nieuwe stijl. Ik
doe dan nu ook dat voorstel. Mocht de
minister negatief reageren, dan zal ik
in tweede termijn hierover een motie
indienen.
Dan kom ik nu te spreken over het
tweede grote onderwerp van deze
UCV, de distributiesector. In onze
visie past een sterke distributiesector.
De decentrale opwekking met hoge
energierendementen vindt haar
natuurlijke plaats in zelfstandige,
horizontaal geïntegreerde bedrijven,
dicht bij de burger en dicht bij het
middelgrote en kleine bedrijf.
Nagenoeg zonder uitzondering - het
rapport van de commissie-Brandsma
is overigens zo'n uitzondering - wordt
de samenvoeging van gas en
elektrische energie in distributie en
kleinschalige opwekking gezien als
een belangrijke stap naar een meer
doelmatige energievoorziening.
Veel van die bedrijven bestaan al,
met name in de stedelijke agglomeraties. Die zullen in organisatorisch
opzicht van de reorganisatie niet veel
behoeven te merken. Voor de talloze
gasbedrijven en gasbedrijfjes, en
voor de alleen op stroom gerichte
elektriciteitsbedrijven wordt gezamenlijke distributie en verstrengeling
met name in de sfeer van de warmtekrachtkoppeling algemeen zeer
wenselijk geacht.
Wij zijn het daar ook van harte mee
eens. In ons scenario moet de
decentrale opwekking, met name te
verwezenlijken in de distributiebedrijven-nieuwe stijl, de harde kern
worden van de energiehuishouding
van de toekomst. Wij vinden dan ook
dat de minister zich al te gemakkelijk
verlaat op de bedrijfstak om de
horizontale integratie te verwezenlijken. Hij zelf zegt in de memorie van
toelichting op de begroting 1985/
1986, dat de VEGIN-ledenvergadering de noodzaak tot horizontale
integratie slechts ten dele erkent.
De VEEN wil wel samenvoegen,
maar niet splitsen. Aan deze twee
uitspraken kan men meteen de
belangrijkste argumenten ontlenen
om niet of niet in de eerste plaats op
het kompas van deze organisaties te
gaan varen. Moet de VEGIN als
samenwerkingsorgaan op vrijwillige
basis werkelijk de samenvoeging van
de aangesloten gasdistributiebedrijven met al dan niet opgesplitste
elektriciteitsbedrijven gaan organiseren en moet de VEEN als representant
van veelal provinciaal georganiseerde

elektriciteitsbedrijven die opsplitsing
bevorderen die voor geïntegreerde
bedrijven veelal een optimale grootte
zullen opleveren?
In deze vragen ligt het antwoord al
besloten. De reorganisatieplannen
kunnen beter, om de kans op succes
te vergroten en geen kostbare tijd
verloren te laten gaan, door de
provincies, als eerste bestuurslaag
die de problemen overziet, worden
voorbereid. Niet de bedrijfstaksgewijze benadering, maar de bestuurlijke
benadering verdient de voorkeur.
Een veel gehoord bezwaar tegen
deze weg is, dat provincies weliswaar
het naastliggende hogere bestuursniveau vormen, maar dat ze ook partij
zijn.
Door hun bemoeienis met veelal
hecht doortimmerde provinciale
elektriciteitsmaatschappijen zouden
zij als het ware vanzelfsprekend op te
grote horizontaal geïntegreerde
eenheden uitkomen en de gemeenten
zouden het nakijken hebben. Om dit
inderdaad reële bezwaar te bezweren,
moeten onzes inziens waarborgen
worden ingebouwd tegen te grote
invloed van de provinciale elektriciteitsmaatschappijen.
In de eerste plaats zal ook om
andere redenen de reorganisatie
weliswaar door de provincie als
eerstverantwoordelijke moeten
worden voorbereid maar in samenwerking met VEGIN, VEEN, VESTIN
en VNG. In de tweede plaats zal
daarnaast in de ondersteunende
wetgeving megalomanie onmogelijk
moeten worden gemaakt. Met andere
woorden, indien bepaalde gemeenten
hun gasdistributie met de stroomdistributie willen samenvoegen op een
niveau dat voldoet aan de wettelijk
gestelde minimumnorm voor het
aantal aansluitingen, dan zal de
provincie die gemeenten niet mogen
dwingen tot nog verder gaande fusies,
bij voorbeeld tot op de schaal van de
provincie. Men kan zich in dit verband
zelfs de mogelijkheid van een beroepsgang bij de minister voorstellen.
Mijnheer de Voorzitter! Men heeft
uit het voorgaande wel kunnen
opmaken dat wij de oorspronkelijk
zeer hoge norm van het aantal
aansluitingen nog steeds afwijzen.
De minimumnorm die de minister in
zijn laatste brief aanduidt, te weten
75.000 adressen bij hoofdtransport
van energie en 30.000 zonder dat
hoofdtransport, komt al meer in onze
richting, maar is nog steeds aan de
hoge kant.
Anderzijds lijkt ons de benadering
van de Algemene Energieraad, die de
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norm wil differentiëren naar urbanisatiegraad, economische structuur en
gemiddelde afzet per aansluiting,
hoewel in theorie aantrekkelijker, in
de praktijk nauwelijks hanteerbaar. In
ieder geval mag de norm van 75.000
respectievelijk 30.000 adressen nooit
een valbijl worden. Bedrijven met een
lager aantal aansluitingen die
aantoonbaar doelmatig werken,
moeten ervan verzekerd zijn dat ze
kunnen voortbestaan, mits vanzelfsprekend horizontaal geïntegreerd.
Die integratie zal in zeer veel
gevallen overigens niet alleen
elektrische energie en gas maar ook
water kunnen omvatten. Waar dat
nog zonder al te grote complicaties
verwezenlijkt kan worden, met name
op die plaatsen waar de verticale
integratie op bij voorbeeld provinciale
schaal nog niet in een vergevorderd
stadium verkeert, spreken wij
voorkeur uit voor het betrekken van
de watervoorziening in het integratieproces.
Wat de rechtsvorm van de energieen eventueel de waterbedrijven
betreft sluiten wij ons aan bij het
standpunt van de sector en de VNG,
dat de keuze ervan aan de betrokken
lagere overheden moet worden
overgelaten.
In dit verband wil ik nog wijzen op
de herstructurering van de elektriciteitsbedrijven, die veelal zal kunnen
neerkomen op verkleining tot de
schaal van enkele gasbedrijven te
zamen. Dit zal in vele gevallen
kunnen worden verwezenlijkt door de
oprichting van dochtermaatschappij
en in bij voorbeeld een joint venture
met gas- en waterleidingbedrijven.
De moeder-elektriciteitsmaatschappij, om haar zo te noemen, op
provinciale schaal kan naast de taken
in relatie tot de grootschalige
produktie en de levering aan de
distributiebedrijven bepaalde
plaatselijke taken blijven vervullen die
de schaal van de distributiebedrijven
te boven gaan. Die maatschappijen
vervullen in die figuur enerzijds de
taken die voortvloeien uit de deelname
in de interprovinciale grootschalige
produktie en anderzijds de ontwikkelings- en beheerstaken van bij
voorbeeld grote windturbines,
windparken, waterkrachtinstallaties
en grootschalige methaanvergassing.
Voor de uitvoering van het beleid
met betrekking tot de distributiesector
moet naar onze overtuiging een
termijn gesteld worden. Het rapport
van de commissie-Brandsma, hoe
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doorwrocht en degelijk ook, lijkt ons
op dit punt te vrijblijvend. De
minister gaat naar onze mening
evenmin ver genoeg. Het is niet
voldoende te verlangen dat vóór
oktober 1987 concrete plannen voor
de reorganisatie op tafel liggen,
waarvan, zoals het heet, aannemelijk
is dat ze op korte termijn kunnen
worden uitgevoerd. Zoals gezegd,
zijn wij er voor, aan de provincies
ondersteund door de bedrijfstak de
taak van de reorganisatie op te
dragen.
Ik voeg daar nu aan toe, dat naar
onze mening de termijn waarbinnen
die horizontale integratie voltooid
moet zijn, vastgelegd moet worden.
Het lijkt ons redelijk daarvoor de
volgende volledige kabinetsperiode
te nemen. Dat betekent dat in 1990
de reorganisatie van de distributiesector een feit dient te zijn dan wel in
een afrondend stadium dient te
verkeren. Ik zal dit oordeel, indien
nodig, in tweede termijn via een
motie aan de Kamer voorleggen.
Voorzitter. Wij kunnen nu de
problemen van de distributiesector
niet volledig behandelen. Ik wil wel
nog kort ingaan op de planning in de
elektriciteitsvoorziening en het
prijssysteem voor het kleinverbruik
van aardgas.
Naar onze mening moet voor de
planning van de elektriciteitsvoorziening de distributiesector een passend
aandeel hebben ter zake van het
vermogen en de vermogensopbouw.
Het gevaar bestaat, dat dit te
eenzijdig gaat gebeuren vanuit de
grootschalige produktie. Een tegenwicht hier lijkt nodig. Hoe wil de
minister zeker stellen, dat de opbouw
van de elektriciteitsproduktie een
evenwichtig karakter krijgt, met
andere woorden: dat de planning en
de opstelling van het elektriciteitsplan
niet voornamelijk gaan gebeuren
vanuit de grootschalige opwekking?
Wat het prijsregime van het
kleinverbruik van aardgas en de
positie van de distributiebedrijven
betreft, is het opvallend, dat de
minister voorbijgaat aan de consequenties van de koppeling aan HBO
voor de efficiency en het streven naar
de laagst mogelijke kosten, in casu
de distributiekosten van gas. Immers,
de eindverbruikersprijs staat op die
manier vast: de inkoopprijs voor de
gasdistributiebedrijven ook. Voor
maximale doelmatigheid bij de
gasdistributiebedrijven ontbreekt dus
een prikkel van buitenaf, vanuit de
markt.
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In het city-gate-systeem, zoals de
VEGIN dat voorstaat - en wij trouwens
ook - is dat veel beter. De distributiebedrijven worden zelf verantwoordelijk voor de distributiemarges. De
consumentenorganisaties en in het
algemeen de publieke opinie, kunnen
druk uitoefenen om een lagere
verbruikersprijs van gas te bereiken,
wetend, dat overal het city-gate-tarief
bij inkoop gelijk is. Wil de minister
ingaan op dit aspect van de HBO-koppeling?
Voorzitter. De relatie tussen de
grotere leverancier van gas enerzijds
en de distributiebedrijven anderzijds
brengt mij op een soortgelijke relatie
bij elektrische energie. Eigenlijk hoort
dit thuis bij de behandeling van de
lang verwachte Elektriciteitswet,
maar het ontwerp daarvan hebben
wij nog steeds niet ontvangen. Ik wil
thans twee opmerkingen hierover
maken ter waarschuwing.
De SEP lijkt verregaande overeenstemming bereikt te hebben over een
poolingsysteem, waarbij de distributiebedrijven in grote mate afhankelijk
worden van hun grootschalige
moeders. Verandering ten opzichte
van het oorspronkelijke systeem is de
extra tussenschakel tussen de SEP
en de distributiebedrijven. In feite is
er sprake van het opofferen van het
grootleveringstarief voor het gehele
land. Wij zijn en blijven voor een
gelijk tarief voor het gehele land,
zonder een regiovoordeel voor bij
voorbeeld kernenergie, in welke vorm
dan ook.
Dat laatste lijkt - en dit zal de heer
Van der Linden spijten - verdwenen
te zijn in het voorstel van de SEP. Dat
pleit voor de realiteitszin van de SEP.
De heer Van der Linden (CDA):
Weet de heer Zijlstra, hoeveel miljard
dit gaat kosten voor de efficiënt
producerende bedrijven en de
desbetreffende regio's?
De heer Zijlstra (PvdA): Gezien de
herkomst van de heer Van der
Linden, neem ik aan dat hij met die
efficiënt producerende bedrijven die
in Brabant en Limburg bedoelt. Ik
meen, dat de bedrijven met de
laagste tarieven in de naaste toekomst
die bedrijven zullen zijn, die niet op
basis van kernenergie werken, maar
op basis van de nu zo goedkope
fossiele brandstof.
De heer Van der Linden (CDA): De
heer Zijlstra sprak zoeven over de
marktgerichtheid en prikkels vanuit
de markt, toen het over de distributie
ging. Thans is er een systeem.
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waarbij zonder kernenergie - behalve
dan Borssele - de verschillen in
tarieven in Zeeland, Brabant en
Limburg en in Rotterdam één miljard
gulden bedragen. Datzelfde geldt in
wat mindere mate voor Gelderland
en Overijssel.
Wil de heer Zijlstra de boodschap
brengen, dat de tarieven op één
niveau moeten komen? Wil hij de
bedrijven en de burgers in die
streken met honderden miljoenen
guldens extra opzadelen? Hij moet
niet weglopen voor allerlei verhalen.
Ik wil een concreet antwoord op deze
vraag.
De heer Zijlstra (PvdA): Ik vrees,
Voorzitter, dat de heer Van der
Linden de laatste ontwikkelingen niet
heeft gevolgd en dat hij nog in de
euforie van de hoge olieprijzen
verkeert. Als hij die ontwikkelingen
had gevolgd, had hij geweten dat wat
in het kader van de pooling betaald
zou moeten worden door Zeeland,
Brabant en Limburg aanzienlijk is
verminderd. Mogelijk is dat bedrag
nu nihil of negatief omdat al die
andere bedrijven in Nederland, die op
basis van gas en kolen produceren zo
goedkoop zijn geworden.
Ik denk dat het wel eens in de
andere richting zou kunnen gaan. Er
is geen sprake meer van dat men in
het zuiden van het land honderden
miljoenen zou moeten gaan betalen
in het kader van de pooling omdat
men daar zo goedkoop zou produceren. Dat is een fabeltje. Die goedkope
produktiewijze is, met de lage gasen kolenprijzen, al lang voorbij.

speelde een bekend persoon in Den
Bosch een rol - het regiovoordeel in
verband met kernenergie aan de
orde. Ik ben er blij om dat dit nu weer
wegebt. Die prikkels in het oorspronkelijke systeem van de SEP, aanvankelijk ook onderschreven door de
minister, lijken ons meer dan
voldoende.
Wij vinden overigens dat Nederland
te klein is voor sterk gedifferentieerde
tarieven. In Nederland dienen in
hoofdlijnen de leveringstarieven over
de gehele linie gelijk te zijn. Nogmaals,
de prikkels voor efficiency lijken ons
aanwezig in het oorspronkelijk door
de SEP aangegeven systeem. Wij
hebben slechts te vrezen dat door de
tussenschakeling van de elektriciteitsmaatschappijen bij de levering van
stroom aan de distributiebedrijven
weer een gedeelte van de efficiency
verloren gaat.
De heer Van der Linden (CDA): Dat
is wederom niet het antwoord. Het is
een lang verhaal, dat niets met de
gestelde vraag te maken heeft. Deze
zaak heeft ook niets te maken met de
herkomst van bepaalde personen.
Het gaat om efficiënt werkende
produktiebedrijven en minder
efficiënt werkende bedrijven. Als de
heer Zijlstra het nodig heeft om er de
herkomst van personen bij te halen
om de gestelde vraag in diskrediet te
brengen, vind ik dat beneden peil.

De heer Zijlstra (PvdA): Het is heel
duidelijk. In het systeem van de SEP
waren voldoende prikkels ingebouwd
om de efficiency in de produktie te
verzekeren. Dat kwam ook overeen
met het oorspronkelijke standpunt
van de minister. Vervolgens kwam,
onder druk die werd uitgeoefend
door Brabant en Limburg - hierbij

De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Wat betreft de zojuist
vermelde tussenschakeling zeggen
wij niet dat de nieuwe opzet van de
SEP, zoals die afgelopen donderdag
blijkbaar in grote lijnen is aanvaard,
voor ons onaanvaardbaar is. Ons
oordeel is echter, dat een vérgaande
tarievenharmonisatie niet in gevaar
mag komen en dat de positie van de
distributiesector niet mag worden
verzwakt vergeleken met de oorspronkelijke opzet.
Wij menen voorts dat de verschillende varianten van de nieuwe
structuur, die nu worden gepresenteerd, per saldo een vermindering
van de democratische controle op de
grootschalige elektriciteitsopwekking
te zien geven. Wij zijn en blijven van
mening dat bij een verminderde
invloed van provincies en gemeenten
compensatie op landelijk niveau
geboden is. Dat betekent op zijn
minst dat het elektriciteitsplan wordt
vastgesteld door de Tweede Kamer
of de Staten-Generaal. Wanneer dit
niet in het wetsvoorstel wordt
opgenomen, komen wat ons betreft
de voorstellen inzake de samenstelling
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De heer Van der Linden (CDA):
Voorzitter, ik dring erop aan, dat de
heer Zijlstra nu eens niet om de
gestelde vraag heenloopt en dat hij
concreet antwoord geeft. Is hij, gelet
op de huidige situatie, van mening
dat de zaak zodanig moet worden
verevend dat de goedkoop producerende bedrijven met lage tarieven hun
tarieven moeten verhogen? Die vraag
heeft niets te maken met kernenergie,
welk onderwerp de heer Zijlstra er
steeds bij probeert te halen. Ik vraag
nu om een concreet antwoord.

van de raad van commissarissen en
de bevoegdheden van de aandeelhouders weer op losse schroeven te
staan.
Mijnheer de Voorzitter! Tenslotte
wil ik nog enkele losse opmerkingen
maken.
Wij constateren met bezorgdheid,
dat de gedachten van de SEP over de
maximaal toelaatbare investeringskosten van windturbines de toekomst
van windenergie zwaar bewolkt
maken. Zo'n voor de SEP aanvaardbare bovengrens zou wel eens de
valkuil kunnen worden voor de grote
windinstallaties. Wij vinden in dit
verband dat de door de SEP aangegeven 1500 gulden per kilowatt veel
hoger dient te zijn en denken aan
3000 gulden per kilowatt. Wat is de
visie van de minister op dit punt?
Ik heb al duidelijk gemaakt dat
warmte/kracht-koppeling door de
daling van de olieprijzen aantrekkelijker is geworden. Andere vormen van
energiebesparing en ook stromingsenergie worden helaas onaantrekkelijker. De stimulansen van overheidswege zouden wel eens ontoereikend
kunnen worden. Wij kunnen dan
denken aan de energietoeslag in het
kader van de WIR, de isolatiesubsidies, de non profit-regeling, SER0programma's van de rijksoverheid
enz. Ons lijkt het dat die stimulansen
op zijn minst gehandhaafd moeten
worden. Is dat handhaven voldoende
of moeten extra maatregelen worden
getroffen? Zo ja, welke? En hoeveel
zou dat dan gaan kosten?
Vooral de stadsverwarming zit in
de hoek waar de klappen vallen.
Doordat de lange termijn-verwachting
van de energieprijzen in duigen valt,
gaat waarschijnlijk in de exploitatie
een gat ontstaan van 20 miljoen
gulden of meer. Wij vinden dat de
regering dit niet op zijn beloop kan
laten. Welke maatregelen heeft de
minister in dit verband op het oog?
Voorzitter! Ik keer tenslotte terug
naar de energieprijzen in het algemeen. Men is het erover eens, dat
hectische prijsveranderingen - zowel
naar boven als naar beneden - de
energiehuishouding en de economie
in het algemeen schaden. Stabilisatie
op een redelijk niveau - bij voorbeeld
20 dollar per vat - zou verdergaande
verstoringen kunnen voorkomen of
beperken. Dat is met name van
belang voor een gezonde ontwikkeling
van de energiehuishouding, maar ook
voor de publieke financiën. Staatssecretaris Bolkestein heeft op dit punt
ideeën gelanceerd. Wij horen ook
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geluiden vanuit de Europese Commissie. Welke methoden zouden volgens
de minister kunnen worden toegepast
om zo'n stabilisatie te bereiken?
[_]
De heer Van der Linden (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil
beginnen met in het kort te herhalen
wat ik tijdens de UCV van 7 maart
1983 heb gezegd.
De twee forse olieprijsverhogingen
hebben ons geleerd, dat onze
economieën niet bestand zijn tegen
dit soort enorme bewegingen. De
economische kerngegevens van de
Europese Gemeenschap voor
Nederland tonen duidelijke breuklijnen na beide crises waarmee tevens
de relatie tussen economie en
energie wordt geëtaleerd. De
energiemarkt is grillig en onzeker. Er
is onzekerheid over de mate van
economische groei, de ontwikkeling
van het energieverbruik, de politieke
situatie in een aantal grote olieproducerende landen enz. Een zo dominante
en vitale grondstof als olie kan niet
straffeloos zo'n grillig en onzeker
prijsverloop hebben.
Grote ups en downs werken
ontwrichtend op de sociaal-economische ontwikkelingen. De monetaire
verhoudingen komen onder spanning
te staan. Exploratie- en exploitatie-activiteiten, de ontwikkeling van
alternatieve energie, diversificatieprocessen en lopende investeringsprogramma's ondergaan een grote
invloed. Opnieuw worden wij
gedwongen nieuwe evenwichten te
zoeken, nieuwe aanpassingsprocessen in gang te zetten die onherroepelijk gepaard gaan met grote verschuivingen in investeringsprogramma's
en kapitaalvernietiging. Voorkomen
moet worden dat de olieprijs een
vrije val ondergaat.
Mijnheer de Voorzitter! Tijdens die
UCV heb ik ook nog iets gezegd over
de opvatting van de heer Den Uyl. Hij
schreef de prijsdaling toe aan de
economische recessie. Vandaag is er
echter sprake van een economische
groei, maar de prijsdaling is doorgegaan!
De huidige situatie vraagt om een
politiek die de stabiliteit van prijzen
en voorziening bevordert. Werkelijk
funest zou het zijn als de olieprijs
zich gaat bewegen rond de 15 dollar,
zei ik toen, want dan ontstaat een
oliecyclus analoog aan de varkenscyclus. Dit kan geen basis zijn om een
energiepolitiek op te bouwen.
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De huidige situatie geeft aan dat
de analyse van toen in dit debat
volop actueel is. Er is sprake van een
diepe val. Daarvan moet ook de
schaduwzijde onder ogen worden
gezien. Een rationeler gebruik van
energie, energiebesparing, de
ontwikkeling in het gebruik van
alternatieve energie en stadsverwarming en warmtekrachtkoppeling
komen onder druk te staan. Wil de
minister nader ingaan op de consequenties van de huidige situatie voor
deze zaken? Ook de staat krijgt de
spiegel van de afgelopen jaren
voorgehouden.
Op dat gevaar heb ik tijdens vrijwel
alle energiedebatten in de afgelopen
jaren gewezen. De recente daling van
de olieprijs legt op pijnlijke wijze de
relatie tussen de aardgasinkomsten
en de uitgaven in de collectieve
sector bloot. Conjuncturele en
tijdelijke aardgasinkomsten zijn voor
structurele overheidsuitgaven
aangewend. In feite worden wij nu
met de derde energiecrisis geconfrom
teerd. Wij moeten ons er nu voor
hoeden om onder de invloed van de
situatie op dit moment toe te geven
aan een soort euforie die het doet
voorkomen alsof er geen energieprobleem meer bestaat.
Al degenen die vandaag verdergaande diversificatie als gevolg van
gedaalde olieprijzen afwijzen,
vergissen zich schromelijk. Zij vragen
om nieuwe problemen op termijn.
Dat zou een volstrekt onverantwoorde
politiek zijn. Het is korte-baanwerk.
Zij vergissen zich ook, omdat zij
miskennen dat mede dankzij forse
diversificatieprogramma's, naast
succesvolle besparingsprogramma's,
in het afgelopen decennium een
sterk verminderde vraag naar olie is
opgetreden. In de EG wordt nu bijna
30% van alle elektriciteit opgewekt
door kernenergie. Dat is één van de
oorzaken voor de huidige prijsdaling.
Hebben zij, zo vraag ik mij af, niets
geleerd van de situatie in de jaren
zeventig? Zekerheid en stabiliteit
waren en blijven om vele redenen
sleutelwoorden. De hoofdlijnen van
het energiebeleid moeten dan ook
onder de huidige omstandigheden
onverminderd worden voortgezet.
Die hoofdlijnen zijn voortzetting van
een krachtig besparingsbeleid,
verdergaande diversificatie van
energiedragers, het ontwikkelen van
duurzame energiebronnen, het
bevorderen van decentraal vermogen
en internationale samenwerking.
Energiebeleid is dus per definitie
een langetermijnbeleid. Hoofddoel-
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stelling van het energiebeleid dient
dan ook te zijn: zekerheid van de
voorziening tegen aanvaardbare,
stabiele prijzen, met inachtneming
van de belangen van de ontwikkelingslanden. Nederland en Europa hebben
grote behoefte aan stabiliteit van èn
de voorzieningen en de prijs voor
deze strategische, centrale grondstof.
Op welke wijze kan de EEG hiertoe
bijdragen en hoe beoordeelt de
minister in dit verband de suggestie
van Delors en staatssecretaris
Bolkestein om een Europese oliebelasting in te stellen?
De heer Ernsting (CPN): Ik maak
bezwaar tegen de suggestie, als
zouden degenen die op grond van de
ontwikkelingen van dit moment
pleiten voor heroverweging, meteen
ook tegenstanders van diversificatie
in het algemeen zijn. Dat is natuurlijk
geen juiste voorstelling van zaken.
Het gaat om één optie binnen de
totale diversificatie. Het moet
natuurlijk wel zuiver worden gesteld.
De heer Van der Linden (CDA): Als
ik kom te spreken over de elektriciteitswet, zal ik hier nader op ingaan.
Ik zal dan aangeven waarom diversificatie op de wijze die wij in het
verleden hebben voorgestaan, ook in
de komende jaren moet worden
voortgezet.
Dat heeft onder andere te maken
met het feit dat de elektriciteitssector
een van de weinige sectoren is
waarin diversificatie mogelijk is. Wij
kunnen kiezen tussen gas, olie, kolen
en kernenergie als hoofdbrandstoffen.
Als u kernenergie en kolen uitsluit op
grond van milieu-overwegingen,
blijven alleen olie en gas over. Op
grond van onze ervaringen in
1973-1974 en 1979-1980 pleiten
wij voor een evenwichtig pakket
energiedragers voor de Nederlandse
elektriciteitsvoorziening.
De heer Ernsting (CPN): Jawel,
maar u ziet er dan even aan voorbij
dat degenen die u er nu van beticht
dat zij tegenstanders zijn van
diversificatie, altijd al hebben gepleit
voor een veel grotere inzet van
duurzame energiebronnen. Dat is ook
een vorm van diversificeren.
De heer Van der Linden (CDA):
Collega Lansink zal hier ook nog over
spreken. Ik heb al gezegd dat het
ontwikkelen van duurzame energiebronnen prima is. Dat moet ook
doorgaan. In alle nuchterheid moeten
wij vaststellen dat de prijsverhoudim
gen, niet alleen nu, maar ook in de
komende tien, twintig jaar, van dien
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aard zijn dat ze niet bijdragen aan de
oplossing van het vraagstuk. De
bijdrage aan het energie-diversificatieproces zal bijzonder klein zijn.
Niettemin zijn wij van oordeel dat dit
proces moet worden doorgezet, al is
het alleen maar om daarmee ~ ik
denk bij voorbeeld aan zonne-energie - effectieve ontwikkelingshulp te
kunnen realiseren.
Al kunnen wij er zelf nooit van
profiteren, dan nog ben ik van
mening dat bij voorbeeld zonne-energie moet worden ontwikkeld. Op die
wijze kunnen wij een buitengewoon
belangrijke bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van de economie van
ontwikkelingslanden.
De heer Ernsting (CPN): Laten we
dan nu vaststellen dat diversificatie
niet automatisch precies hetzelfde is
als het voorstander zijn van de inzet
van kernenergie.
De heer Van der Linden (CDA): Wij
hebben ons op dat punt goed
verstaan, niet alleen in het verleden,
maar ook nu. Er blijft verschil van
mening bestaan over de vraag op
welke manier je met kernenergie
moet omgaan. Ik ga hier straks nader
op in.
Voorzitter! Wij mogen nog steeds
niet uit het oog verliezen dat,
ondanks de voortgaande diversificatie
in de andere EG-landen, Europa en
dus ook Nederland uiterst kwetsbaar
blijft op energiegebied. Nu moet het
beleid worden gericht op het
voorkomen van een nieuwe energiecrisis - wellicht in de jaren negentig en op de gevolgen van een eventuele
crisis.
De heer Zijlstra (PvdA): In bij
voorbeeld Zweden en Noorwegen
baseert men zich eigenlijk op twee
energiebronnen. De eerste is
kernenergie, althans in Zweden, en
de tweede is waterkracht. Dat is dus
een soort duale energie-economie.
Vindt de heer Van der Linden dat
daar de diversificatie voldoende is
voortgeschreden? Als hij die mening
is toegedaan, zou hij zich voor
Nederland heel goed een energiehuishouding kunnen voorstellen die
enerzijds is gebaseerd op gas en olie
en anderzijds op kolen. Dat zou dan
geen verschil maken.
De heer Van der Linden (CDA):
Zweden is al verder op het gebied
van de kernenergie. Ook de heer Den
Uyl was in 1974 groot voorstander
- ik heb dat bij de Europese Commissie
van nabij gevolgd - van een breed
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diversificatieproces, inclusief
kernenergie. Wij zijn in de Europese
Commissie engagementen aangegaan om de doelstellingen voor 1985
- naderhand bijgesteld voor 1990 en
nu voor 1995 - te realiseren door
middel van een diversificatieproces
in Europa. Dat proces was erop
gericht, minder afhankelijk te zijn van
de olie.
Dat had alles te maken met kolen
en kernenergie. Dat proces zullen wij
moeten doorzetten.

Ik ga niet opnieuw het debat voeren
dat hier al bij herhaling is gevoerd.
Tijdens het kernenergiedebat heeft
de heer Zijlstra gepleit voor meer
import van stroom. Ik kan nu geen
touw meer vastknopen aan de
opvattingen en het beleid van de
heer Zijlstra en de Partij van de
Arbeid. Vandaag is het dit en morgen
is het dat.

De heer Zijlstra (PvdA): De heer Van
der Linden verweet mij zojuist dat ik
geen antwoord gaf op een vraag. Ik
vraag nu gewoon of een duale
energie-economie, zoals in Noorwegen en vooral in Zweden, ook voor
Nederland aanvaardbaar is. Geeft
zo'n duale energie-economie
voldoende veiligheid voor de toekomt,
gezien onze enorme gasvoorraad?

De heer Van der Linden (CDA): Als
morgen de energieprijzen omhoog
gaan, zullen wij wel weer een ander
debat moet houden. Ik heb in het
verleden een consistent beleid
voorgestaan, maar ik kan er wat de
Partij van de Arbeid betreft weinig
van terugvinden. Ik kom er dadelijk
nog even op terug. Ik neem aan dat
ik nu voldoende heb aangetoond
waarom de heer Zijlstra een onjuiste
bewering doet.
Voorzitter! Een grotere onafhankelijkheid van

De heer Van der Linden (CDA): En
zojuist zei de heer Zijlstra dat de
situatie in 2000 wel eens heel anders
kan zijn, als OPEC-land! Ik begrijp zijn
opmerkingen niet. Hij moet eens een
consistent verhaal houden.
De heer Zijlstra (PvdA): Ik zal het
anders formuleren. Misschien krijg ik
dan antwoord. Frankrijk en WestDuitsland zijn landen die in de bodem
beschikken over een zeer geringe
hoeveelheid eigen energiedragers.
Nederland is een soort OPEC-land,
want het kent zelfs een netto export
van energie. Moet de diversificatiedoelstelling van bij voorbeeld
Frankrijk en West-Duitsland dan
precies zo gelden voor Nederland?
Dat is toch onzin?! Wij kunnen
immers tot ver in de volgende eeuw
instaan voor de continuïteit van onze
energievoorziening, zonder dat wij
onze toevlucht moeten nemen
- kennelijk in tegenstelling tot
Frankrijk en West-Duitsland - tot
kernenergie.
De reden van diversificatie is
immers dat de continuïteit van de
energievoorziening veilig wordt
gesteld. Wij hebben erg veel gas. Als
wij er ook voor zorgen dat onze
kolencentrales ook op gas kunnen
blijven draaien, dan komt deze
doelstelling op geen enkele manier in
gevaar. Waarom dan toch die
obsessie voor diversificatie met
kernenergie erbij, zoals nu al enkele
keren ten toon gespreid door de heer
Van der Linden?
De heer Van der Linden (CDA): De
heer Zijlstra is er blijkbaar niet van op
de hoogte dat er naast fossiele
brandstoffen ook fysische energie is.

Energiebeleid

De heer Zijlstra (PvdA): Import van
stroom is toch heel Europees?

De heer Zijlstra (PvdA): De heer Van
der Linden
De Voorzitter: Dit is echter de
laatste interruptie. Daarna vervolgt
de heer Van der Linden zijn betoog.
De heer Zijlstra (PvdA): De heer Van
der Linden duidt wat de consistentie
betreft kennelijk niet op het CDA-programma. Dat programma vond de
bevolkingsdichtheid van Nederland
zo belangrijk dat kernenergie twijfels
opriep of zelfs niet aanvaard mocht
worden. In het nieuwe verkiezingsprogramma wordt kernenergie ineens
wèl aanvaard. Dat is kennelijk de
consistentie van de heer Van der
Linden.
De Voorzitter: De heer Van der
Linden vervolgt zijn betoog. Hij mag
daarbij een reactie inbouwen op de
laatste opmerking van de heer
Zijlstra. Wij moeten deze discussie
nu afronden.
De heer Van der Linden (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Ik zou willen
verwijzen naar het spreekwoord
'ziende blind en horende doof'.
Een grotere energie-onafhankelijkheid is een voorwaarde voor economische groei en herstel van werkgelegenheid. Immers, naast lonen en
rentekosten zijn de energiekosten
mede bepalend voor de herstelkansen
van onze economie.
Wij kunnen en mogen met onze
open economie het energievraagstuk
niet anders dan in een Europese
context bezien. Daar waar de EG
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haar beleid sinds 1974 richt op een
aanmerkelijke vergroting van de inzet
van kolen en kernenergie is Nederland
te traag en onvoldoende gevolgd.
Dat heeft zich in de afgelopen jaren
in een ernstig concurrentienadeel
vertaald. Tijdelijk is voor de energieintensieve industrie, die met ongeveer
270.000 werknemers een belangrijke
rol in het noodzakelijk industrieel
vernieuwingsproces vervult, deze
concurrentiekloof via de zogenaamde
restitutieregeling overbrugd. Deze
regeling loopt in 1987 af.
Met het nemen van een beslissing
over de uitbreiding van kernenergie,
moet dus ook een plan op tafel
komen, hoe de situatie tussen 1988
en het tijdstip waarop goedkopere
elektriciteit uit kernenergie beschikbaar komt, kan worden overbrugd.
Het zou gevaarlijk zijn om onder de
huidige omstandigheden, nu de
restitutieregeling financieel van
weinig betekenis is, beëindiging in
1987 te propageren. De regeling
dient beoordeeld te worden vanuit
een macro-economische en financiële
benadering en niet vanuit een puur
korte termijn budgettair aspect.
Wij mogen niet vervallen in de
eerder gemaakte fout, dat een enge,
op korte termijn gerichte budgettaire
benadering het uiteindelijke energiepolitieke en daarmee een belangrijke
voorwaarde voor het industriepolitieke beleid gaat bepalen. De effecten
van deze regeling moeten mijns
inziens gecontinueerd worden. Ook
ten aanzien hiervan geldt, dat de kost
voor de baat gaat. Deze regeling kost
de Nederlandse Staat, onder de
huidige omstandigheden, geen geld.
Het is overigens een misverstand dat
die regeling geld kost. Het geeft
daarentegen wel de zekerheid van 4
miljard kubieke meter extra gasafzet.
Gaarne krijg ik op dat punt een
reactie van de minister en ik zou de
minister willen vragen om ook te
reageren op de uitspraken van het
internationaal energieagentschap.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil kort
stilstaan bij de houding van de Partij
van de Arbeid en met name van die
van het congres van de Partij van de
Arbeid. Ik moet die nuancering
aanbrengen, omdat er nogal verschil
van mening in zit, zeker naar de
fractie gezien en nog meer, zo heb ik
de indruk, bij degenen die uit de
fractie zijn. Het standpunt van het
congres van de Partij van de Arbeid
is uit energiepolitiek oogpunt
verwerpelijk; uit industrieel oogpunt
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niet staande te houden en Europees
gezien puur nationalistisch.
Ik heb het dan over de sluiting van
bestaande centrales waarmee je een
paar miljard in de sloot gooit en ik
heb het over het verbod op uitbreiding
van nieuwe centrales. Het heeft er
ook veel van weg, dat de Partij van
de Arbeid het met de werkgelegenheid en met de lasten voor de
burgers op dit punt niet zo nauw
neemt. Voorts staat deze uitspraak
haaks op de conclusies van de BMD.
De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter!
De Voorzitter: Nee, de heer Van der
Linden mag even zijn aanval op u
voortzetten. Daarna krijgt u best de
gelegenheid om hem te pareren,
tenzij het allemaal te veel tijd gaat
kosten, want dan stel ik voor om
ergens in een zaaltje 's avonds een
debat te houden en niet meer hier.
De heer Van der Linden mag dus nog
even doorgaan; het is nog binnen de
orde. Het gaat over het onderwerp,
hoewel hij ook al uitspraken begint te
doen over leden die al of niet de
fractie van de Partij van de Arbeid
verlaten. Dat is weer een ander
onderwerp.
De heer Van der Linden (CDA):
Daar heb ik geen uitspraak over
gedaan, daar heb ik een opmerking
over gemaakt.
De Voorzitter: Ik constateer slechts
een feit. Ik bemoei me er verder
helemaal niet mee; gaat u maar
lekker verder.
De heer Van der Linden (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Voor de rest
zou ik u willen aanbevelen om de
tekst te lezen. Ik kan het vanwege de
tijd niet allemaal uitspreken maar het
is de moeite van het lezen waard.

De heer Van der Linden (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Daar is bij
herhaling op geantwoord. De
minister heeft op dit punt nog vragen
gekregen. Ik sla dat punt dan ook
maar over. Ook zal ik een citaat uit
de conclusies van de BMD overslaan.
Als ik de uitspraken van het congres
van de Partij van de Arbeid daaraan
toets, moet ik vaststellen dat niet één
van die uitspraken de drie hoofduitspraken van de BMD benadert.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil een
enkele opmerking over de kleinverbruikersprijs maken, nu ik merk
dat ik niet op mijn vorige uitspraak
wordt geïnterrumpeerd.
De Voorzitter: Soms is dat verreweg
het beste.
De heer Van der Linden (CDA):
Voortbouwend op het kamerdebat
zou ik twee opmerkingen willen
maken.
Achteraf is gebleken, dat de
HBO-pariteit die wij op enige afstand
hebben gehanteerd, een juiste
opstelling is gebleken. Ik meen ook
dat het noodzakelijk is om vast te
houden aan aanpassingen per half
jaar.
Bij een dalende prijs van huisbrandolie moet naar onze mening de
kleinverbruikersprijs volgen. Hoe
staat het met het overleg tussen de
VEGIN en de Gasunie? Wij horen
daar niet zulke opwekkende geluiden
over. Wanneer mag uit dat overleg
een definitief standpunt worden
verwacht? Wat gebeurt er als er geen
overeenstemming wordt bereikt?
Voor ons lijkt een eerste prijsdaling
van ten minste vijf cent per 1 juli
onontkoombaar.

De heer Zijlstra (PvdA): Mag ik dan
nog die ene zin uitspreken?
Ik heb begrepen, dat in de studie
van het Centraal Planbureau, die nog
in de lade bij Economische Zaken
ligt en die wij graag zouden krijgen,
iets is gezegd over de gevolgen voor
de werkgelegenheid van een kernenergieprogramma versus een
kolenscenario. Ik heb begrepen, dat
voor de werkgelegenheid zo'n
kolenprogramma - dat zal ook voor
warmte-krachtkoppeling gelden veel beter uitvalt dan een kernenergieprogramma. Wij krijgen daar dus
onverdachte bijstand van deskundigen. Vandaar het belang, dat wij dit
rapport zo snel mogelijk krijgen.

De heer Tommei (D'66): Voorzitter!
Mag ik de heer Van der Linden
hierover een vraag stellen? Hij heeft
gepleit voor volgen op afstand als de
prijs van huisbrandolie steeg. Hij pleit
kennelijk ook voor volgen op afstand
nu de prijs naar beneden gaat. Is dit
een principieel standpunt? Blijft de
heer Van der Linden bij volgen op
afstand, ook als bij voorbeeld de prijs
van huisbrandolie weer zou stijgen?
Of gaat hij dan hetzelfde zeggen als
hij tot nu toe altijd heeft gezegd,
namelijk dat er evenwicht moet zijn
in die prijzen?
Ik heb een beetje het gevoel dat het
standpunt van de heer Van der Linden
is, dat de gasprijs zo snel mogelijk
moet volgen als de prijs van huisbrandolie stijgt en dat als de prijs van
huisbrandolie daalt, hij, althans zijn
fractie, genoegen neemt met een heel
wat geringere prijsdaling dan op
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De heer Van der Linden (CDA):
Vorige week was er sprake van een
daling van 12,3 cent of 12,7 cent. Ik
weet niet hoe de koers vandaag zal
zijn. Daarmee geef ik aan dat het
wekelijks verandert. Als de daling
zich voortzet, is er des te meer reden
om per 1 januari weer een flinke stap
te zetten. Ik heb in ieder geval
begrepen dat er een kamermeerderheid voor onze benadering is.
Mijnheer de Voorzitter! De noodzaak van aanpassing van de organisatiestructuur voor de elektriciteitsvoorziening wordt algemeen aanvaard. Maar hoe noodzakelijk de

reorganisatie ook moge zijn, wij
mogen daarbij niet uit het oog
verliezen dat het echte probleem
vooral zit in met name de inzet van
brandstoffen en de forse winstnemingen. Daar moet dus op de eerste
plaats de aandacht naar uitgaan.
Deze reorganisatie is op zichzelf
nooit voldoende om concurrerende
tarieven te verkrijgen, ze werkt er wel
aan mee en kan dus niet leiden tot
een volledige oplossing van het
vraagstuk van de te hogeelektriciteitsprijzen in Nederland.
De doelstelling van het gehele
reorganisatieproces is grotere
efficiency, slagvaardiger besluitvorming, meer concurrentieprikkels,
voorkomen van energieoneigenlijke
elementen in het bedrijfsbeleid en
winstnemingen, en dat alles om te
komen tot lagere tarieven. Daaraan
moeten de voorstellen getoetst
worden. De gehele operatie moet als
mislukt worden beschouwd, als ze
alleen zou leiden tot overheveling van
kosten tussen produktiegebieden.
In dit verband verwijs ik naar de
uitspraak van minister Van Aardenne
tijdens het debat in januari 1984 en
onlangs in de Eerste Kamer. Daarnaar
gevraagd zei hij, dat de hoqe tarieven
omlaag moeten en niet de lage
omhoog. Ik verzoek de minister deze
uitspraak ook hier te herhalen. Zijn
uitspraak in de Eerste Kamer was:
'Het is zeker niet de bedoeling de
tarieven in de goedkope gebieden te
verhogen.' Ik verzoek hem voorts een
reactie te geven op de uitlatingen van
collega Zijlstra.
Met andere woorden: als goed
ondernemerschap niet tot uitdrukking
wordt gebracht in een beloningssysteem, hetgeen zich vervolgens weer
laat vertalen in lagere tarieven in de
eigen, de produktie- en de distributiegebieden, zal ten slotte niet aan de
doelstelling worden voldaan. Daarom
is bij voorbeeld het poolingsysteem
van wezenlijk belang. SEP en
deelnemers blijken een heel eind
weegs te zijn met een nadere
concretisering hiervan. De fractie van
het CDA zal dit resultaat toetsen aan
de hand van de volgende criteria:
1. het efficiency-bevorderend
karakter;
2 de kostenverlaging en de
concurrentieprikkel;
3. de weging van de bestaande
situaties, kapitaalposities, thans
aanwezige efficiencyverschillen,
winstnemingen en dergelijke.
Het lijkt logisch dat uit zo'n
systeem voortvloeit dat door de SEP
gekocht wordt daar waar tegen de
laagste kosten geproduceerd wordt.
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grond van evenredigheid mocht
worden ingezet. Het gaat helemaal
niet om vijf cent; het ligt eerder in de
buurt van dertien cent.
De heer Van der Linden (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Dit is
uitvoerig aan de orde geweest bij het
debat over de gevolgen van de daling
van de olieprijs. De argumenten die
wij in het verleden hanteerden bij het
voorstaan en het voeren van een
politiek de prijs van huisbrandolie op
enige afstand te volgen, waren met
name op twee overwegingen
gegrondvest: ten eerste de grilligheid
van de markt, je moet met gemiddelden kunnen werken; en ten tweede de
onvoorspelbaarheid van de ontwikkeling van de gasmarkt op termijn. Wij
zagen aankomen dat een verzelfstandiging van de Europese gasmarkt zou
optreden. Wij wilden met een
oplopende markt enige voorzichtigheid betrachten.
Nu er sprake is van een dalende
prijs, zijn wij nadrukkelijk van oordeel
dat de kleinverbruikersprijs de prijs
van de huisbrandolie moet volgen. Er
is op dit ogenblik echter geen enkel
zicht op de wijze waarop de markt
zich zal ontwikkelen. Als de heer
Tommei het wel met zekerheid weet,
zou ik dat graag vernemen. Op het
ogenblik spreek ik van een daling van
ten minste vijf cent per 1 juli, omdat
dit ons een buitengewoon realistische
benadering lijkt. Dan kunnen wij
bekijken hoe de oliemarkt zich in de
komende maanden ontwikkelt en
vervolgens in januari een volgende
stap zetten als dat noodzakelijk is.
De heer Tommei (D'66): Voorzitter!
Het is toch niet reëel om aan te
nemen dat het grote prijsverschil dat
er nu is, die dertien cent, binnen een
half jaar zou terugvallen tot vijf cent.
Ik spreek van een half jaar, omdat de
heer Van der Linden pleit voor een
aanpassing per half jaar.

Dan is immers sprake van functionele
concurrentieprikkels. Bij import van
stroom wordt immers ook daar
gekocht waar het het goedkoopste
en voordeligste aangeboden wordt.
Dat element wordt voortdurend als
concurrentieprikkel opgevoerd. Of zal
er uiteindelijk toch iets tegenstrijdigs
in de benadering van de inkoop van
binnenlandse en buitenlandse stroom
blijven? Ik realiseer mij heel wel dat
de Nederlandse energievoorziening
en de Europese energievoorziening
qua structuur niet vergelijkbaar zijn.
Ik leg de klemtoon op de woorden
'qua structuur'.
Wij erkenden de noodzaak dat de
minister moet kunnen beschikken
over wettelijke bevoegdheden om het
algemeen energiebeleid snel en
adequaat door te kunnen voeren. Het
gaat dan om beslissingen in de
elektriciteitssector die van landelijk
belang zijn. Instemming hebben wij
daarom ook gaarne aan een uitbreiding van de bevoegdheden van de
minister gegeven. Die bevoegdheden
liggen op het terrein van de brandstoffenkeuzen, de produktiemiddelen,
de tariefstructuur en het elektriciteitsplan dat onzes inziens een wettelijke
status dient te krijgen.
Over een aantal van deze bevoegdheden beschikt de minister ook op dit
ogenblik in het E-plan. Uit de door
ons gekozen benadering mag
duidelijk zijn dat wij van oordeel zijn
dat de elektriciteitssector zich dient
te gedragen als een particulier bedrijf
en dus op afstand van de overheid
moet kunnen functioneren. Het
wettelijk kader strekt ertoe dat de
minister van Economische Zaken,
gecontroleerd door het parlement, de
beslissingen in de elektriciteitssector
kan toetsen aan de doelstellingen van
zijn beleid.
Het oorspronkelijke ontwerp-elektriciteitswet zou tegen die achtergrond zeker op weerstand van de
fractie van het CDA gestoten zijn.
Het had te veel weg van één landelijk
produktiebedrijf op termijn via de
achterdeur met de overheid binnen
handbereik. De kritiek uit de elektriciteitswereld was dan naar mijn gevoel
ook begrijpelijk. Het herziene
ontwerp dat nu naar de Raad van
State voor advies is gezonden, ligt
naar ik heb begrepen meer in lijn van
de opvattingen zoals deze in de
Tweede Kamer zijn verwoord en
vormen alsdan een goed uitgangspunt
voor behandeling. Wanneer is dit
wetsontwerp te verwachten?
Intussen is, mede als gevolg van
de politieke opstelling, de ontwikke-
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ling naar drie a vijf grote produktieblokken volop aan de gang. Die trend
wordt gesteund doordat stilaan de
meeste bedrijven de NV-vorm
hebben aangenomen. Mede onder
invloed van de besluitvorming in de
Kamer, die in plaats van één landelijk
bedrijf duidelijk gekozen heeft voor
drie a vijf grote produktiebedrijven, is
een proces in gang gezet dat
duidelijk gaat in de gewenste
richting. De eerste bundelingen
tekenen zich af. De constructie van
EPON zien wij als een eerste stap.
Moeten wij de wijze van inbreng van
het eigen vermogen in de EPON zien
als een wapen tegen de ongewenste
overheveling van dit eigen vermogen
naar overige delen van het land? Wat
is het oordeel van de minister
hierover?
De gang van zaken leidt tot de
volgende vragen:
- Hoe beoordeelt de minister de
samenwerking in de EPON?
- Heeft de minister toereikende
middelen om verregaande bundeling
te bevorderen en wil hij duidelijkheid
verschaffen over het gegeven dat
voor instandhouding van afzonderlijke
produktiebedrijven geen ruimte is? Ik
vind dit een wezenlijke vraag en wil
hierop graag een duidelijke uitspraak
hebben.
- Hoe reëel schat de minister
voorts de kans op drie grote produk
tieblokken?
- Hoe beoordeelt de minister de
gang van zaken binnen de SEP, met
name de relatie tussen SEP en
deelnemers? Wellicht kan hij meer
informatie verschaffen en daaraan
een oordeel verbinden over de door
de SEP bereikte resultaten tot op
heden.
Voorts wil ik nog een paar opmerkingen maken over de tarieven. Er
dient zorg voor gedragen te worden
dat de elektriciteitsprijzen voor alle
afnemers zo laag mogelijk worden en
voor de industrie in ieder geval
structureel concurrerend blijven met
die in het buitenland. Daarvoor is
nodig, zoals diverse malen betoogd,
goedkoop producerend vermogen en
verhoging van de efficiency. Kostendekking per deelmarkt is in beginsel
goed verdedigbaar. De nieuwe
elektriciteitswet kan op korte termijn
echter geen rol spelen, terwijl de
restitutieregeling eind 1987 afloopt.
Zelfs bij de nieuwe wet zal nog
geen garantie bestaan dat de
problemen zonder meer opgelost
worden. Veel hangt daarbij af van de
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kostentoerekening over de verschillende verbruikerscategorieën. Daarin
zijn verschillende variaties mogelijk.
Als wij vanuit het oogpunt van de
werknemers ervoor pleiten dat de
structuur van de tarieven er allereerst
toe moet leiden dat het bedrijfsleven
met het buitenland vergelijkbare
prijzen betaald, zou dat wat ons
betreft uiteindelijk kunnen leiden tot
een toerekeningssysteem waarbij de
goedkope brandstoffen, de voordelen
van de import en de kostentoerekening
op zodanige wijze geschiedt dat die
situatie bereikt wordt. Hoe staat de
minister hier tegenover? Juist en
vooral omdat de zeer grote industriële
afnemers met een totaal elektriciteitsverbruik van 20 a 25% van het totale
Nederlandse electriciteitsverbruik op
het punt van de energiekosten zo
kwetsbaar zijn. Ook vanuit een
oogpunt van vestigings- en investeringsklimaat dienen waarborgen
verstrekt te worden voor concurreren^
de tarieven.
Uit dien hoofde heeft de restitutieregeling uit 1982 onze volle steun
gehad.
Ik maak een paar opmerkingen
over de distributie. Wij zijn nog
steeds niet overtuigd van de noodzaak
van juridische scheiding van de
produktie en de distributie, wel van
een beleidsmatige scheiding. Wat de
verdere aanpak betreft van de
reorganisatie van de distributiesector,
kunnen wij op dit moment de door de
minister gekozen route volgen. De
minister spreekt daarbij echter zelf
enige aarzeling uit over deze route.
Graag zou ik daarop een reactie
krijgen. Wij kunnen die route volgen,
omdat wij graag de druk op de ketel
willen houden en daarmee voortgaan
met voorbereidende wetgevende
arbeid, de betrokkenen vooralsnog
de kans gevend om zelf via de weg
van de vrijwillige reorganisatie met
concreet uitgewerkte voorstellen te
komen. Een termijn tot eind 1987
lijkt daarbij alleszins redelijk.
Met betrekking tot de rechtsvorm
blijven wij een sterke voorkeur
uitspreken voor de NV-vorm vanwege
de eerdergenoemde redenen. Ten
aanzien van de minimumomvang is
een belangrijke verruiming aangebracht. Deze komt in ieder geval een
eind weegs in de door ons in een
voorgaand gevoerd debat aangegeven
richting.
Ik wil nog een opmerking maken
en een aantal vragen stellen over het
elektriciteitsverbruik. In de prognoses
wordt uitgegaan van een jaarlijkse
toename van het elektriciteitsverbruik
van 1 % per jaar. Daarop zijn huidige
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investeringsplannen gebaseerd. De
laatste jaren is het verbruik veel
sterker gestegen. Ook de vooruitzichten wijzen op een veel hogere
stijging van die verbruikscijfers. Dit
zou leiden tot een eerder en groter
vermogenstekort dan oorspronkelijk
was voorzien. Wil de minister in
navolging van het debat in de Eerste
Kamer wellicht ook hier daarop
terugkomen?
De CDA-fractie heeft de afgelopen
jaren een consequente en consistente
houding tegenover het te voeren
energiebeleid ingenomen. Door de
Kamer aanvaarde moties van het
CDA bevestigen en versterken dat
beeld. Ik heb dat nog eens nagegaan:
energiefonds, evenwichtig energiedragerspakket, industrieversterkende
functie van het energiebeleid,
besparingsactiviteiten, onderzoek en
ga zo maar door. Voor ons heeft
daarbij voorop gestaan het verantwoord beheer van deze schaarse
grondstof en de structurele versterking van de werkgelegenheid; dat
alles binnen de internationale
context. Doorzetten van dit beleid is
onzes inziens de beste en meest
verantwoorde energieroute voor de
toekomst.

D
De heer Lansink (CDA): Voorzitter!
Ik wil nog enkele aanvullende
opmerkingen maken over de diversificatie, het onderzoek en de voortgang
in de elektriciteitssector betreffende
de grootschalige produktie.
Collega Van der Linden zei het al:
de derde oliecrisis komt dichterbij.
Dat is dan wel in omgekeerde
richting. Het kabinet krijgt verdeelde
bijval voor de vooruitblik op en de
analyse van de tegenvallers als
gevolg van de ontwikkelingen op de
oliemarkt. De samenleving weet nog
geen raad met die onverwachte
ontwikkelingen. Een te haastige
beoordeling van de energiemarkt
voedt opnieuw het vooroordeel tegen
kernenergie en miskent de noodzaak
van besparing en diversificatie.
De argumenten voor de heroverweging van de optie kernenergie
worden verengd tot een nieuwe
discussie over prijzen alleen op basis
van cijfers die overmorgen weer
anders zijn. Overigens, laat ik
vooropstellen dat de bouw van
kerncentrales voorlopig niet aan de
orde is. De pleitbezorgers in Borssele
en Moerdijk beseffen dat de eerste
paal op zijn vroegst in 1 989 de grond
ingaat. De nuchtere bestuurders van
PNEM, PZEM en nu ook EPOM weten
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Lansink
dat er aan nogal wat voorwaarden
moet zijn voldaan, voordat extra
kernstroom beschikbaar komt,
wellicht in 1995. Uitstel van het
besluitvormingsproces is kortzichtig
en in strijd met de doelstelling van
diversificatie.
Ik zal niet meer over het prijsvoordeel spreken. Daarover is al voldoende
gediscussieerd, hoewel die discussie
natuurlijk gebaseerd zou moeten
worden op behoorlijke gegevensstromen en dergelijke. De geschiedenis
heeft in ieder geval geleerd dat
politieke schaarsten niet te voorspellen en moeilijk te beïnvloeden zijn.
De aan voorwaarden gebonden optie
kernenergie was trouwens niet
uitsluitend gebaseerd op het prijsvoordeel ten opzichte van steenkool,
aardolie en gas. Ik wijs daar nadrukkelijk op. Ik herinner aan de beschouwing die ik daarover heb gehouden
bij het debat vorig jaar. De milieupolitieke argumenten hebben ook een
belangrijke rol gespeeld, evenals het
algemene streven naar diversificatie
in de zin zoals de heer Ernsting
bedoelt. Dan was er de industriepolitiek en de positie van de ontwikkelingslanden.
De heer Ernsting (CPN): Voor de
goede orde! De heer Lansink geeft nu
een weergave van zijn eigen bijdrage
in dat debat. Ik wil toch even
verwijzen naar het regeringsstandpunt
waarover wij toen hebben gesproken,
waarbij met name de kostenaspecten,
de economische aspecten een heel
voorname rol hebben gespeeld.
De heer Lansink (CDA): Er was een
verschil in benadering. Dat is ook
uitgediscussieerd met de regering,
die vorig jaar inderdaad het prijsvoordeel heel sterk heeft beklemtoond.
De CDA-fractie heeft een hele
beschouwing gehouden, ook in de
nota die door collega Van der Linden
en mij is geschreven, over het
rentmeesterschap en alle consequenties daarvan.
Ik maak hier nu nog een enkele
opmerking over. Het inzakken van de
oliemarkt bewijst overigens eens te
meer dat spreiding geboden is. Dit is
misschien paradoxaal, maar het Is
wel zo. Daarom is de toelichting op
de begroting over diversificatie
eigenlijk wat achterhaald. De
regering kan dit echter niet helpen.
Er wordt al gewerkt aan een nieuwe
en wellicht kan deze wat beter
worden.
Ik heb al gezegd dat de overwegingen uit het milieubeleid onverkort, zo
niet in versterkte mate gelden.
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Immers, als gevolg van de dalende
olie- en gasprijzen nemen de kansen
op een hoger verbruik toe. Dit is
eigenlijk in strijd met het beleid
inzake energiebesparing en geeft
bovendien grotere milieuproblemen.
Marktverruiming doet immers de
afhankelijkheid toenemen. Herinnerd
zij voorts aan de milieupolitieke
doelstellingen, dus aan het streven
om de uitworp van zwaveldioxyde en
koolzuurgas terug te dringen. Dit was
een ander argument voor diversificatie, die hiermee een terechte
doelstelling blijft. Ik verwijs trouwens
ook naar het lEA-landenrapport op
dit punt.
De daling van de olie- en gasprijs
heeft ook tot gevolg dat prikkels om
stromingsenergie en opslagsystemen te ontwikkelen, steeds zwakker
worden. Dit is een streep door de
rekening van bouwers van zonnepanelen en windmolens. De toepassing
van zon- en windenergie op grote
schaal vergt voorts een opslagsysteem. Een andere paradox is dat dit
alleen maar rendabel is, wanneer dit
gedeeltelijk gevoed wordt met
goedkope basisstroom, zoals kolen,
kernenergie en voor mijn part over
een tijdje ook de gascentrales.
Daarom pleit ik - wellicht is dit een
aanpak voor de nieuwe begroting voor een zorgvuldige analyse van de
ontwikkelingen, een reële Inschatting
van de trends op de energiemarkt,
een handhaving van de doelstellingen
van energiebesparing en diversificatie, een blijvende aandacht voor het
milieubeleid, ook graag van collega
Zijlstra die toch iets anders over
kolen spreekt dan mevrouw De Boois
- ik verwijs naar het debat over de
zure regen - en een voortgezette
stimulering van de stromingsenergie.
Ik noem enkele afzonderlijke
aandachtspunten bij de diversificatie.
Ten eerste de te geleidelijke wijzigingen in de vervoerssector. Natuurlijk,
auto's kunnen nog niet op kernstroom
rijden, maar er zou wel meer fundamenteel onderzoek op het gebied van
brandstof gedaan kunnen worden om
de stroom die wij na een tijd goedkoop
produceren, ook in die sector in te
zetten. Ten tweede de stimulering
van andere vormen van ruimteverwarming, inclusief de warmtekrachtkoppeling. Ten derde de verschuiving in
de industriële sector, zowel de
stimulering van de warmtekrachtkoppeling als de vergroting van de
koleninzet. Ik wijs op de zeer fraaie
wervelbed verbrandingsinstallatie bij
AKZO in Hengelo. Ten slotte de
bevordering van de kolentechnologie.

Dit is een oud, maar desondanks
actueel aandachtspunt, met name
door de toepassing van die wervelbedverbranding.
Speciale aandacht vergt de
kwestie van de stimulering van de
warmtekrachtkoppeling. Collega
Zijlstra sprak hier ook al over. Met
dat deel van zijn betoog kan ik een
heel eind meegaan. De aanhoudende
voorstellen om voor de warmtekrachtkoppeling het goedkopere gastarief
toe te passen, beginnen langzamerhand aan betekenis te winnen, omdat
een aantal projecten, met name de
stadsverwarmingsprojecten, het zeer
moeilijk krijgen. Dit komt - ik wil dit
nog eens zeggen - doordat er te
weinig huizen zijn gebouwd bij die
projecten. Ter zijde merk ik op dat dit
ook veroorzaakt wordt door het feit
dat er te weinig kinderen worden
geboren. Wij vergeten namelijk wel
eens dat de demografische ontwikkelingen in dit land zeer bepalend zijn.
Voorzitter! Om dit punt kort te
houden, vraag ik een reactie van de
minister op de recente brieven van
de VESTIN over de positie van de
stadsverwarmingsbedrijven en de
brief van de werkgroep industriebeleid
warmtekrachtkoppeling.
Samenhang met het milieubeleid
blijft geboden. Ik heb dit al gezegd.
De aandacht voor dit thema is
gegroeid sinds 1982. Het is zaak de
club van Rome in de herinnering
terug te roepen. Rentmeesterschap
verdraagt zich niet met onnodige
uitputting van fossiele energiedragers
en met onnodige vervuiling. Ik zeg dit
zeer nadrukkelijk, omdat collega
Zijlstra in de discussie over de
diversificatie daarstraks slechts de
fossiele energiedragers noemde,
toen hij het had over de elektriciteitssector.
Ik noem nog een paar andere
beleidsmogelijkheden. Ten eerste
een betere benutting van de afvalwarmte. De verbranding van afvalstoffen is een moeilijk probleem. Ten
tweede de aanscherping van het
beleid inzake de kolenreststoffen.
Deze kwestie behoort wellicht eerder
bij de minister van Milieu thuis. Ik
wijs er echter op dat dit probleem
langzamerhand zeer grote vormen
gaat aannemen. Ten derde het
gebruik van de overtollige warmte
voor de beheersing van de problematiek van de meststoffen. Er zijn zeer
goede experimenten gaande op dat
punt.
Ten slotte het onderzoek naar de
mogelijkheden voor de toepassing
van electriciteit in nu moeilijke
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beheersbare sectoren, zoals de
ruimteverwarming en de transportsector.
De opsporing en winning van
aardgas en aardolie verloopt nog
steeds voorspoedig volgens de
memorie van toelichting. De vooruitzichten voor de zesde opsporingsronde lijken ook gunstig. Toch rijst de
vraag, gelet op de prijsontwikkeling
op de oliemarkt, of de inspanningen
van de oliemaatschappijen op peil
zullen blijven. Kan de bewindsman
hierover actuele informatie verschaffen?
Een andere vraag betreft het
tijdsbeslag dat noodzakelijk is voor
de herziening van de mijnwetgeving.
Is het werkelijk nodig om met een
tussenwetsvoorstel te komen ter
beperking van de zogenaamde
eeuwigdurende concessies? Kan een
dergelijk wetsvoorstel leiden tot een
terughoudend beleid van de oliemaatschappijen ten aanzien van de
Noordzee?
Door de forse prijsdaling op de
olie- en gasmarkt komt ook het
beleid inzake de alternatieve energie
bronnen onder druk te staan in
velerlei opzichten. De rentabiliteit
van zonne- en windenergie wordt
nog verder bemoeilijkt en de terugleververgoedingen blijven op een te
laag niveau hangen. Toch blijft ook in
deze sector voortzetting van het
onderzoek geboden en ook van de
toepassing van het onderzoek, omdat
ook in dit geval, evenals bij kernsplijting en kernfusie de lange termijn
geldt. Hoe wil de minister een en
ander aanpakken gegeven de huidige
omstandigheden?
De kwestie van de opslagsystemen:
het onderzoek naar de mogelijke
toepassing van de opslagsystemen
vindt gestage voortgang. Waardering
past voor de onlangs toegezonden
rapportage over de pompaccumulatiesystemen, PAC, OPAC en het
gebruik van de pekelholtes in
Twente. Ik stem graag in met de
voortzetting van de tweede fase die
eind 1 987 tot een regeringsstandpunt
zal leiden. Daarbij zijn de volgende
punten van groot belang De verwer
king van de ervaringen in het
buitenland. Daaraan kan nog wat
meer gedaan worden, want dit
onderdeel was wat teleurstellend in
het rapport.
Het optimisme over de mogelijkheid
van lagere investeringskosten. Ik
vraag mij af of deze suggestie uit het
rapport terecht is. De beoordeling
van de werkgelegenheidscomponent

en ten slotte de latere inpassing van
windenergie. Ik stel deze vraag,
omdat nu al wat lokaties blijken over
te blijven. Deze lokaties zijn niet altijd
uitstekend geschikt voor windmolens,
zoals bij voorbeeld Limburg.
Ik maak enkele opmerkingen over
het onderzoek. Ik spreek mijn
waardering uit over de wijze waarop
is tegemoet gekomen aan de wensen
van de Kamer inzake de herstructurering van de advies- en onderzoekorganen. Ik teken daarbij wel aan dat,
mede gelet op het wetsvoorstel
sectorraden, naar mijn mening de
raad voor het energie-onderzoek
node wordt gemist. Is het wellicht
mogelijk een beleidscommissie onder
de algemene energieraad te schuiven
op dit punt? Overigens zijn structuren
alleen niet bepalend voor de uitkomsten van het werk. Het gaat ook om
niveau en kwaliteit. Daar komt nog bij
dat de overheid zich geleidelijk aan
minder met de details van ontwikkelingen zal moeten bezighouden.
Implementatie van ontwikkelde
opties zou aan erkende ingenieursbureaus moeten worden overgelaten,
ook wanneer het om economische
evaluaties gaat. Deelt de bewindsman
deze opvatting?
De beschouwing over de verschillende onderzoeksprogramma's, zoals
NOE, NOZ en NOK, leidt tot de vraag
hoe en op welke wijze het al enige
jaren gesubsidieerde onderzoek tot
concrete resultaten zal leiden. De
indruk bestaat dat in de ontwikkelde
structuren weinig plaats meer is voor
de meer fundamentele onderzoeken
die op langere termijn tot een
essentieel zuiniger energiehuishouding zouden kunnen leiden. PEO en
NEOM en het REI-programma zijn
sterk gericht op de zakelijke toepassing voor middelgrote en kleine
bedrijven, die vooral op korte termijn
resultaten moeten opleveren. Dat is
overigens terecht. Het punt van het
fundamenteel onderzoek blijft dan
wel overeind.
De route langs de eerste en
tweede geldstroominstellingen
waarborgt nog geenszins dat het
fundamentele onderzoek ook
plaatsvindt. Het lijkt nu ondanks het
grote aanbod op de oliemarkt, meer
dan ooit te voren gewenst om een
beperkt maar essentieel en fundamenteel onderzoeksprogramma via
programmasollicitatie kansen te
geven. Ik noem bij voorbeeld de
ontwikkeling van een schone brandstof uit steenkool, een kennelijk nog
altijd onhaalbare optie. Deze onhaalbaarheid is mede een gevolg van het

aardgasprijsbeleid, waardoor
lange termijninvesteringen voor
onderzoek en ontwikkeling achterwege zijn gebleven. Ik herinner bij
voorbeeld aan de herhaalde pleidooien voor het energiefonds door mijn
collega Van der Linden.
De CDA fractie vraagt ook aandacht
voor de kritiek en aanbevelingen van
het IEA, met name over enkele
aspecten van het onderzoek. Ik
herinner de bewindsman vooral aan
aanbeveling 77 over het ontbreken
van een goed dokumentatiesysteem.
In de aanbeveling staat dat Nederland
de gegevensverzameling en de
energieprojectiesystemen dient te
verbeteren.
Historische gegevens over 1984
kwamen pas betrekkelijk laat in 1985
beschikbaar. Waar voorts voor de
historische overzichten en voor de
toekomstscenario's verschillende
methodieken worden gebruikt, wordt,
aldus het IEA, een vergelijking van de
gegevens nogal moeilijk. Ik vraag de
bewindsman of hij deze kritiek deelt.
Het lijkt mij dat die kritiek terecht is.
Is de minister bereid om deze
aanbeveling over te nemen? Wanneer
hij daartoe niet bereid is, dan zou
wellicht een kameruitspraak hem
daarbij een handje kunnen helpen.
Dan kom ik te spreken over de
elektriciteitssector. Opvallend is de
heldere beschrijving in het IEA-rapport over de verandering van het
beleid inzake deze sector, met name
het weer bespreekbaar en 'besluitbaar' maken van de optie kernenergie.
De relativering, door de verwijzing
naar de eventuele politieke situatie
na mei 1986, moet natuurlijk op de
koop toe worden genomen. Zo hoort
dat ook. Het is overiqens nauwelijks
noodzakelijk om bij deze discussie
dieper op de kwestie van de kernenergie in te gaan. Het is wel gebeurd,
maar waar het hart van vol is, daar
loopt de mond van over.
Het debat over de pkb, deel d, de
vestigingsplaatsen biedt daartoe nog
voldoende gelegenheid, vooropgesteld dat het departement de vele
schriftelijke vragen van de kennelijk
nog steeds te weinig wetende Kamer
tijdig en afdoende kan beantwoorden.
Wel is het gewenst dat de bewindsman de Kamer, indien daartoe nu al
ruimte beschikbaar is, informeert
over een aantal punten inzake de
voortgang. Het kan ook na Pasen,
maar wellicht is het nu al mogelijk. In
de eerste plaats betreft het de
voortgang van de werkzaamheden op
de verschillende niveau's, dus ook
los van die pkb-discussie. Ik herinner
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De heer Braams (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik zal kort enkele punten
aansnijden. Ik dring er allereerst met
klem bij de minister op aan, het

besparingsprogramma voort te
zetten en dat opnieuw te beargumenteren in het licht van de nieuwe
ontwikkelingen, vooral in verband
met de lage olieprijs. Daardoor is de
prikkel tot besparen wellicht aan het
afnemen en zal er grote inventiviteit
van de overheid nodig zijn om de
beoogde lange-termijn doelstellingen
ten aanzien van de besparing te
bereiken. De gemakkelijke projecten
zijn onder druk van de hoge energieprijzen het eerste uitgevoerd. Nu
komen de technisch moeilijke zaken
aan de orde.
Daarvoor moeten oplossingen
worden gevonden. Het IEA beoordeelt
onze inspanningen en resultaten ten
aanzien van besparingen positief,
maar geeft ook aan dat daarmee
moet worden doorgegaan. Zou de
minister in het hoofdstuk energie van
de begroting 1987 kunnen aangeven,
welke bijstelling het besparingsbeleid
zal moeten ondergaan als de prijzen
van gas en olie inderdaad laag
blijven? Tegen de zomer kan wellicht
beter worden overzien, op welk
niveau stabilisatie zal treden.
Wij moeten vaststellen dat de
besparingsinspanning wereldwijd
kennelijk resultaat heeft opgeleverd.
De groei in het gebruik is afgevlakt
en de vraag naar olie is lager dan de
produktiemogelijkheid. Wereldwijd
wordt thans ook 200 tot 300 min.
ton olie uitgespaard door kernenerige
voor elektriciteitsopwekking.
Dat komt overeen met 4 tot 6
miljoen vaten olie per dag. Dat is
ongeveer het aantal dat de Arabische
landen gelet op hun exportwensen tekort kwamen, is er sprake van toeval
of van een gevolg van een systematisch wereldwijd gevoerd beleid,
waarin Nederland blijkens opmerkingen van het IEA helaas achterblijft?
Een belangrijk punt is dat stadsvernieuwing uit de moeilijkheden leek te
komen, maar dat er weer een nieuwe
hobbel opdoemt als de kosten van
stadsverwarming gekoppeld blijven
aan de kosten van verwarming met
gas. Dan zullen de inkomsten gaan
dalen. Heeft de minister al inzicht in
de gevolgen daarvan en is het
mogelijk een langetermijnbeleid aan
te houden en aan te geven, hoe het
moet?
Blijkens het antwoord op vraag 2
zullen de ramingen van economisch
realiseerbaar warmtekrachtvermogen
rond de zomer beschikbaar komen.
Zou de minister nog een poging
willen wagen aan te geven, hoe die
verwachting in neerwaartse zin
eventueel zal moeten worden

bijgesteld als de lage olieprijs zich
gedurende enkele jaren handhaaft?
Wat zal ongeveer de terugverdientijd
zijn bij het neerwaarts aangepaste
niveau van de elektriciteitsprijzen?
In het antwoord op vraag 3 schrijft
de minister dat een rationeel elektriciteitsgebruik kan worden bevorderd
door een juiste kostentoerekening.
Hij denkt daarbij aan een differentiatie
tussen dag en nacht. Zou het geen
aanbeveling verdienen die differentiatie verder te verfijnen door tijdens
de uren van de piekbelasting de hoge
kosten van het dan ingezette extra
vermogen tegen kostprijs waar dat
nu al mogelijk is in rekening te
brengen en er voorts naar te streven
een dergelijke kostentoerekening ook
voor kleinverbruikers technisch te
ontwikkelen? Het lijkt technisch
mogelijk. Een groot voordeel ervan
zou zijn dat de pieken lager worden
door een verschuiving naar basislast.
Dat zou weer een kostenverlaging
met zich kunnen brengen
Dit brengt mij vanzelf bij de studies
over PAC en OPAC waarover wel de
afgelopen week enkele belangrijke
stukken hebben gekregen. Ik vind het
onderwerp van zo groot belang dat ik
daarover graag nog eens een aparte
gedachtenwisseling, misschien in
een mondeling overleg, met de
minister wil hebben na enige
voorbereiding ook van onze kant.
Misschien kunnen we volstaan met
het stellen van enkele schriftelijke
vragen. Ik kan wel toezeggen dat er
van onze kant geen 300 vragen te
verwachten zijn. Dan zou het
onderwerp hier niet diepgaand
besproken behoeven te worden.
Uiteraard ben ik benieuwd naarde
antwoorden die collega Lansink op
zijn vragen daarover krijgt.
De diversificatie in brandstoffen
blijft voor ons een heel belangrijk
punt, zowel om strategishe als
economische en milieuredenen. Ik
ben het met de heer Lansink eens dat
dit punt door de eerste spreker
volstrekt onderbelicht is en dat daar
verschillende woordvoerders
voortdurend tot verschillende stellingen komen. De kwetsbaarheid van onze
economie is bijzonder groot als we te
afhankelijk zijn van met name uitsluitend fossiele brandstoffen. De schade
voor het milieu wanneer men uitsluitend daarop vertrouwd, is door ons bij
de behandeling van de kernenergienota
al heel duidelijk aangegeven. Wij zien
fossiele brandstoffen, kolen en olie,
gewoon niet als brandstoffen voor de
opwekking van elektriciteit in de
volgende eeuw.

Vaste commissie voor
Economische Zaken
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Lansink
aan het verzoek van de vaste
Commissie voor Economische Zaken
om informatie en overleg over bij
voorbeeld het werk van het projectbureau van PNEM, PZEM en KEMA.
Dan kom ik op de relatie van de
besluitvorming over de kernenergie
tot voorbereiding van een nieuw
elektriciteitsplan 1987-1991. Uit het
gesprek dat de Kamer met de EPON
heeft gehad, is gebleken dat de
belangstelling voor een kerncentrale
daar nauwelijks onderdrukt kan
worden. Ik vraag mij af, hoe die
centrale nu in het elektriciteitsplan
terecht kan komen. Gaat het
gewoon rechtstreeks, of wordt dat
moeilijk? Een soortgelijke vraag
betreft de relatie tot de nieuwe
elektriciteitswet en dus ook tot de
herstructurering van de elektriciteitssector, maar dat deel heeft collega
Van der Linden al besproken.
Dan kom ik te spreken over de
uitvoering van de door de Kamer bij
het kernenergiedebat aanvaarde
moties, zowel over de verder te
volgen procedure - er is voldaan aan
de motie over de pkb - als over de
nader gestelde voorwaarden met
betrekking tot de berging van het
radio-actief afval. Het laatste punt
betreft het beleid inzake de verwerking
en opslag van radio-actief afval,
mede gelet op het uitblijven van het
regeringsstandpunt over de lokaties
voor de COVRA-faciliteiten. Ik vraag
dat omdat, als ik mij goed herinner,
het regeringsstandpunt daarover
rond 1 januari had zullen uitkomen.
Er kan best enige vertraging in zijn
opgetreden, maar ik zou het zeer op
prijs stellen om te vernemen,
eventueel via deze minister, wanneer
wij worden geïnformeerd over die
zaak.
Ik sluit af. De CDA-fractie blijft van
oordeel, dat energiebeleid een beleid
van en voor de lange termijn is.
Daling van olie- en gasprijzen levert
mee- en tegenvallers op. Het zou
kortzichtig zijn, wanneer door een
verkeerde beoordeling van die meeen tegenvallers, de lange-termijndoelstellingen van besparing en
diversificatie opnieuw onder druk
zouden komen te staan en wanneer
wij zouden zeggen: met het onderzoek
kunnen wij voorlopig ook pas op de
plaats maken Doorgaan dus.
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Braams
Ook in de pers blijkt dat er in
Nederland een tegenstand zou zijn
tegen zwaarwaterreactoren. Met
name de Canadezen zijn daarmee
vergevorderd. De voordelen van hun
type reactor zijn gemakkelijk te
noemen. Dat is hier al eens gebeurd.
Bij voorbeeld het aantal bedrijfsuren
per jaar ligt hoog. De lage kostprijs
van de stroom is van belang. De
toekomstwaarde van het type is van
belang. Het ontmantelen brengt
weinig kosten met zich. Ook het
probleem van het opbergen van
radioactief afval wordt er een van
een geheel andere soort. De reactor
zou zelfs kunnen kweken en dat zou
kostbare avonturen als die met
Kalkar niet meer nodig maken. Het
ministerie heeft aan het eind van de
jaren zeventig veel belangstelling
gehad.
Twee commissies, een voor
Veiligheidsonderzoek en een voor
industriële schakeling, hebben de
zaken bestudeerd en rapport uitgebracht. Ik heb er geen negatieve
aspecten in aangetroffen. Destijds
heeft ook de raad voor het kernenergieonderzoek of een ander lichaam
met die functie - ik weet de naam niet
meer precies - positieve adviezen in
die richting uitgebracht. Zou de
minister ons duidelijk willen maken,
waarop de tegenstand is gebaseerd?
Als die discussie in het rationele vlak
kan worden gebracht zou de kamer
ook inzicht erin kunnen krijgen en zou
uiteindelijk een definitieve keuze voor
een reactormerk en type te begrijpen
zijn. Nu is de zaak volstrekt onduidelijk.
De heer Zijlstra (PvdA): Ik hoorde
van de IAEA in Wenen en ook van
andere zijde, dat de Candureactor uit
Canada erg proliferatiegevoelig is.
Verspreiding naar kernwapens zou
met deze reactor een veel groter
gevaar opleveren dan met andere.
Hiermee wil ik niet zeggen, dat wij
willen kiezen tussen kerncentrales;
wij willen ze helemaal niet. Interessant
is van de heer Braams te vernemen
wat hij vindt van die proliferatie.
De heer Braams (VVD): Ik vind de
opmerking van de heer Zijlstra
bijzonder merkwaardig. De kerncem
trale Candu is nu juist ontwikkeld
door een land, dat een NATO-partner
is, maar niet meedoet aan de
atoombewapening! Dat land is zich
bijzonder goed bewust van de
aspecten van proliferatie.

Vaste commissie voor
Economische Zaken

De heer Zijlstra (PvdA): En het
kweken dan?
De heer Braams (VVD): Het ziet
daarop toe; Canada doet mee aan de
internationale afspraken. Ik geloof,
dat internationale controle bij
proliferatie het belangrijkste is. De
Canadese ontwikkeling behoeft geen
extra bijdrage te geven aan proliferatie. Lichtwaterreactoren zijn uitermate
geschikt.
De heer Zijlstra (PvdA): Technisch
gezien is er meer risico voor proliferatie. Nu is de zaak volstrekt onduidelijk.
Ik denk dan met name aan het
kweekaspect. Nogmaals, het gaat mij
om de technische eigenschappen.
De heer Braams (VVD): Vanwege de
kweekaspecten behoeft een reactor
uit proliferatie-oogpunt niet verboden
te worden. Het internationale beleid
is erop gericht om een goed toezicht
te hebben. Meer en meer landen
onderwerpen zich aan de controle
van de internationale controlerende
lichamen. Erworden Candu- reactoren
verkocht aan Roemenië. Als men in
dat land proliferatiegedachten in het
hoofd heeft, dan kan men ervan
verzekerd zijn, dat de regering in
Moskou daarop zal toezien. Het
verhaal van de heer Zijlstra lijkt mij
niet erg steekhoudend.
Een volgend punt betreft het
vaststellen van het fabrikaat van de
te leveren reactoren. De minister
heeft gezegd, dat hij een serie
alsmede betrokkenheid van de
Nederlandse industrie belangrijk
vindt. Dat laatste is voor ons van zeer
grote betekenis. Kunnen wij inzicht
krijgen in de afspraken, die worden
gemaakt en de argumenten die
leiden of zullen leiden tot de eindkeuze? Wij willen niet mee beslissen,
maar wel begrijpen, op welke
gronden men tot de eindkeus komt.
Er liggen grote industriële belangen
voor ons land. Wij zouden niet graag
zien dat de keuze door toevallige
omstandigheden of uit gemakzucht
tot stand komt.
Ten slotte nog een opmerking over
de zesde opsporingsronde in het
eerste kwartaal van 1986.
Daarbij zouden grotendeels, zo
schrijft de minister, diezelfde criteria
worden toegepast als die bij de
vorige ronde. Zou de minister wat
meer kunnen zeggen over deze
criteria of kan hij ons daarover een
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nadere notitie doen toekomen? Wij
zouden graag de overtuiging willen
krijgen, dat de gehanteerde criteria
inderdaad recht doen aan de belangstelling van alle maatschappijen die
bonafide zijn en betrokken zijn bij
activiteiten in de Noordzee.

D
Mevrouw R e m p t - H a l m m a n s de
Jongh (VVD): Mijnheer de Voorzitter!
Op 23 januari 1984 sprak de Kamer
zich duidelijk uit over de manier,
waarop de elektriciteitsproduktie
moet worden gereorganiseerd.
Volgens de VVD vermindert de
scherpe daling van de olieprijzen de
noodzaak tot reorganisatie niet,
integendeel. Zelfs al kunnen de
elektriciteitsprijzen de vergelijking
met die in het buitenland wat beter
doorstaan, de beoogde verbeterde
efficiency blijft geboden, evenals de
inzet van kernenergie, mede om de
invloed van de prijsschommelingen
van energiedragers af te zwakken.
Inmiddels concentreren de
produktiebedrijven zich tot drie a vijf
blokken, en ieder blok eist in wezen
een uitgebalanceerd brandstofpakket
op. Eén cluster, de EPON, heeft een
eigen vermogen van slechts f 1 min.,
en is alleen levensvatbaar, zo wordt
gesteld, als nieuw kerm en/of
kolenvermogen kan worden gebouwd.
Het benodigde kapitaal wordt dan
tegen marktrente geleend van de
produktiebedrijven, die deelnemen in
de EPON. De VVD heeft bezwaren
tegen een dergelijke opzet. De
vestigingsplaats van centrales wordt
bepaald door de meest optimale
omstandigheden en niet door het
streven naar gelijkmatige spreiding
van de brandstofinzet ten behoeve
van de levensvatbaarheid van een
cluster. Er wordt nog te regionaal
gedacht. Nederland is daar te klein
voor. Het lenen van eigen vermogen
tegen marktwaarde is in strijd met de
functie van het eigen vermogen,
veroorzaakt onnodige vaste lasten en
waarschijnlijk hogere elektriciteitsprijzen.
Mijnheer de Voorzitter! De compromis-opzet van de kostenpooling
doorkruist het tegenwicht, dat de
distributiebedrijven moeten vormen.
De SEP koopt elektriciteit tegen
normbedragen voor direct bij de
produktie betrokken kosten en levert
elektriciteit terug aan de produktiebedrijven, die de resterende kosten
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door middel van door henzelf
vastgestelde tarievenstructuren
dekken bij de levering aan de
distributiebedrijven. Deze kunnen
zien, of het eigen produktiebedrijf
hogere kosten boven de norm in
rekening brengt dat normaal is.
Inefficiency en/of overschotten aan
menskracht kunnen op deze wijze
naar voren komen. Echter, veel
plezier valt daaraan niet te beleven.
Het zou ons trouwens niets verbazen
wanneer de blokken een kartel
zouden vormen. Concurrentie bestaat
immers niet, óók niet op grond van
trots om tegen de laagste prijzen te
leveren.
De distributiebedrijven blijven in
wezen aan het regionale produktiebedrijf vastgeklonken. Wij moeten dan
ook nog zien dat zij de ruimte krijgen
om decentraal vermogen op te
wekken. Het overschot aan menskracht wordt overigens nogal eens
aangewend in met de marktsector
concurrerende activiteiten. Zo werpt
de IJsselcentrale zich met een
speciaal daarvoor in het leven
geroepen afdeling op de verkoop van
warmte-kracht-installaties en biedt
daarbij zelfs zachte financieringsvoorwaarden aan. De VVD vindt, dat dit
buiten de taak van een nutsbedrijf
valt; wat is de mening van de
minister hierover?
Wij menen verder dat de aandeelhoudersvergadering van de SEP te
veel macht krijgt. De dirigerende taak
van de SEP wordt daardoor uitgehold.
Het is dan ook jammer dat het
wetsvoorstel de Kamer nog niet heeft
bereikt. De ontwikkelingen binnen de
SEP geven ons opnieuw reden tot
zorg.
De VVD is vóór horizontale
integratie van de energiedistributiebedrijven. Ik denk daarbij aan elektriciteit, gas, warmte en eventueel water.
De doelstellingen zijn daarbij: betere
benadering van de verbruiker;
kostenbesparingen; afweging van de
verschillende energie-opties; een
breder financieel draagvlak voor bij
voorbeeld decentrale opwekking. Wij
stemmen daarmee in. Door gebrek
aan concrete voorstellen of adequate
informatie heeft mijn fractie nog
geen oordeel gegeven over de
minimale omvang of over de werkwijze
om horizontale integratie te bereiken.

Vaste commissie voor
Economische Zaken

De minister heeft de sectoren de
ruimte gegeven om zelf met plannen
te komen. Het resultaat in de vorm
van het rapport-Brandsma vormt
een gedegen weergave van de
bestaande situatie en de gevoelens
ten aanzien van horizontale integratie.
Waar deze bestaat, is men tevreden.
De overigen bewijzen lippendienst
maar houden het verder graag zoals
het is. Men is dus minder positief
dan Brandsma en de minister
suggereren.
Terecht wordt gesteld dat het
kabinet de gewenste minimumomvang van 75.000 tot 100.000
aansluitingen niet onderbouwt.
Daartegenover onderbouwt niemand
waarom de eigen situatie zo optimaal
is. Slechts een enkele maal wordt
een extern onderzoek verricht. De
uitkomst van een studie, verricht
door het Centrum voor Energiebesparing - deze past eigenlijk in het
straatje van de begeerde kleinschaligheid - wordt niet eens genoemd.
Opvallend is de weerzin tegen
provinciale invloed. Waarschijnlijk is
deze ingegeven door de macht, die
via integratie van de omvangrijke
provinciale elektriciteitsbedrijven met
de andere kleinere distributiesectoren
wordt verkregen. Door het optreden
van PEN, PNEM en PGEM zit de
angst er al diep in. Men hanteert vele
argumenten tegen integratie. Ik
noem daarvan de volgende: het falen
van grote structuren als OGEM en
RSV; de wens tot meer concentratie
in de eigen sector voor beter
tegenspel - ik vind dat geen gek idee
- ; het verschil in bedrijfscultuur dat
zich bij alle fusies voordoet; het
verschil in sociaal beleid ten aanzien
van het innen van achterstallige
betalingen; het financiële risico van
bestaande stadsverwarming, welke
drempel noch door het rapport noch
door de minister wordt geslecht; de
angst dat winstuitkering van bovenaf
wordt verboden.
Gek genoeg wordt het laatste door
de commissie niet tegengesproken
tijdens de inventarisatieronde. De
minister geeft overigens in zijn brief
exact aan wat wèl mag, namelijk een
passende vergoeding voor het
ingebrachte eigen vermogen. Het
nemen van overwinst wordt meestal
afgewezen maar bij afschaffing
wenst men compensatie; een
oplossing wordt in het rapport niet
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aangedragen en ook de minister ziet
dit over het hoofd. Ten slotte is er
nog de gehechheid aan de eigen
toko.
Evenals het IPO plaatst de VVD
dus enkele kanttekeningen. De
commissie gaat wel uit van de
scheiding van produktie en distributie
in de elektriciteitssector maar gaat
bij de vraagstelling niet uit van de
doelstelling.
Zij staat niet kritisch genoeg
tegenover de mededelingen van de
sectorgenoten, zij geeft geen
marsroute of tijdpad aan en wie het
voortouw moet nemen bij de reorganisatie blijft vaag. De VVD beseft dat
de natuurlijke integratie nu achter de
rug is. Toch moeten de distributiesectoren de instrumenten krijgen om de
toebedeelde taken efficiënt te kunnen
vervullen. De opmerking van één van
de belanghebbenden, dat reorganisatie een langzaam proces is, maakt de
VVD wat minder enthousiast voor
een stuurgroep uit de eigen gelederen.
Ook de minister geeft het voordeel
van de twijfel en laat hen hooguit tot
oktober 1987 de tijd om concrete
plannen op te zetten. De stok achter
de deur is wetgeving. Gezien de
grote belangen en de weerstanden
vraagt de VVD zich af of de bedrijfstakorganisaties wel aan hun lot
mogen worden overgelaten. Zelfs al
zijn de betrokkenen niet zo dol op de
provincies, toch moet de vraag
worden gesteld of deze niet de
stimulerende rol moeten krijgen die
de minister aanvankelijk voor hen
had weggelegd. De VVD is geneigd,
die vraag positief te beantwoorden.
Er zijn al enkele plannen en het
waren de provincies die het initiatief
daartoe hebben genomen. Ik noem
Friesland - al eerder in het nieuws
deze week - en Utrecht.
Er moeten echter wel een paar
voorwaarden worden gesteld. De
provincies stellen niet alleen de
zeggenschap maar ook de omvang
van de elektriciteitsdistributiebedrijven zodanig ter discussie dat de
integratie met de kleinere gasbedrijven niet op weerstanden stuit en de
doelmatigheid gegarandeerd blijft.
De plannen worden samen met de
betrokken gemeenten en bedrijfstakorganisaties opgesteld. Horizontaal
geïntegreerde bedrijven van redelijke
omvang worden niet gedwongen in
een nog groter geheel op te gaan. En
een uitvoeringstermijn van ongeveer
4 jaar moet voldoende zijn.
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De heer Ernsting (CPN): Juist!

De VVD steunt de opvatting van de
minister, dat horizontale integratie
het doel is. Daaraan voorafgaande
concentratie is acceptabel. De
differentiatie van de minimumomvang
naar gelang van het bezit van
hoofdtransport, urbanisatiegraad,
economische structuur van het
verzorgingsgebied en gedifferentieerde klantenkring - een en ander op
voorstel van de commissie-Brandsma;
de commissie heeft dus nog wel iets
goed gedaan - is verstandig. Fusie
heeft de voorkeur boven verkoop en
de VVD heeft zich al eerder voor de
NV-vorm uitgesproken.
De VVD voegt hieraan toe, dat
wetgeving niet kan worden gemist.
De integratie met de waterleidingbedrijven moet binnen het vizier blijven.
Instelling van een consumentenadviesraad verdient aanbeveling. De
VVD voelt weinig of niets voor de
door de commissie-Brandsma
voorgestelde provinciale overlegorganen met mogelijkheid tot bindende
arbitrage ter vervanging van integratie. Dat mag hooguit een tijdelijke
overgangsmaatregel zijn. Externe
advisering lijkt noodzakelijk, evenals
de analyse van de oorzaak van de
geringe decentrale opwekking.
Personeelsbelangen dienen te
worden behartigd, maar daarop heeft
ook de minister al de nadruk gelegd.
Tenslotte moet een oplossing voor de
compensatie van overwinst mede
met behulp van de centrale overheid
worden gevonden.
Mijnheer de Voorzitter! Na de
uitgebreide schriftelijke behandeling
is er nog maar weinig te zeggen over
het elektriciteitsplan. De belangrijke
beslissingen over kolen- en kernenergie worden immers genomen in het
kader van het volgende elektriciteitsplan. De beslissingen over de
gasturbines verschaffen vreugde. Het
gaat om energiebesparing en om
investeringen waar de Nederlandse
ketelindustrie wel bij vaart. Opvallend
is dat bij het streven naar optimalisatie
nimmer een vraagteken wordt gezet
achter de alom bekende hoge
personeelsbezetting.
Voorzitter! Nog enige vragen. Is
import van elektriciteit bij snel
dalende olieprijzen nog steeds
lucratief? Worden de prijsdalingen
van energiedragers snel genoeg aan
de afnemers - met name de kleinverbruikers - doorgegeven?

Mevrouw Rempt Halmmans de
Jongh (VVD): Dank je wel. Ik stel
prijs op lof van uiterst links!

Vaste commissie voor
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De heer Ernsting (CPN): Dus meer
dan 5 cent verlagen?
Mevrouw Rempt Halmmans de
Jongh (VVD): Ach schat, daar heb ik
het nu niet over.
De heer Ernsting (CPN): Zo doen wij
dat niet af,hè!
Mevrouw Rempt Halmmans de
Jongh (VVD): Ik heb het over
elektriciteit. Wij herinneren ons bij
voorbeeld de weerstand daartegen
van Rotterdam in het recente
verleden. Waarom is de reservecapaciteit verhoogd tot 1,34?
Wordt daarbij rekening gehouden
met de ruime mogelijkheid van invoer
van elektriciteit tot in lengte van
dagen? Wordt voor buiten gebruik
gestelde centrales nog vergoeding
gegeven? Wordt ondanks de lagere
energieprijzen toch nog onderhandeld
over de gigantenregeling?
De vergadering wordt van 13.00 uur
tot 13.45 uur geschorst.

D
De heer Tommei (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! In de eerste paragraaf
van het hoofdstuk Energiebeleid van
de memorie van toelichting bij de
begroting voor 1986 treffen wij een
opvallende opmerking aan: 'Het
huidige energiebeleid vindt in
hoofdlijnen zijn oorsprong in de
periode van het begin van de jaren
zeventig'. Die indruk heb ik ook. En
dat is bepaald geen compliment!
De minister en de regering
gedragen zich alsof er in de tussentijd
niets is gebeurd. Zij vertonen het
rigide gedrag van iemand die ooit in
een panieksituatie een oplossing
heeft bedacht, en die sindsdien elke
keer naar diezelfde oplossing grijpt,
ook al is de situatie fundamenteel
gewijzigd.
Na de BMD stelde de regering dat
een krachtig energiebesparingsbeleid,
verdere ontwikkeling van duurzame
energiebronnen, bevordering van
decentraal vermogen en diversificatie
voorop stonden. Echter, in 2000
moest bestaand vermogen worden
vervangen, terwijl er dan slechts in
beperkte mate decentraal vermogen
gerealiseerd zou kunnen worden.
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Daarna werd uitgerekend wat de
elektriciteit in het jaar 2000 zou
kosten, bij een olieprijs van $ 39 en
een dollarkoers van f2,50. Uit die
berekening volgde dat kernenergie
noodzakelijk zou zijn.
Intussen doen zich enkele ontwikkelingen voor, die erop wijzen dat de
minister niet staat te trappelen om
hem onwelgevallige informatie
openbaar te maken. Er blijkt ook uit
dat de minister niet reageert op
rapporten die de geloofwaardigheid
van zijn beleid verder aantasten. Dit
alles teneinde de illusie van de
noodzaak van kernenergie in stand te
houden. Van verschillende kanten
hebben mij - en niet alleen mij berichten bereikt als zou de minister
nu al maandenlang de publikatie van
ten minste twee of drie rapporten
ophouden.
Uit die rapporten zou blijken dat,
alles bij elkaar genomen, het potentieel aan decentraal warmtekrachtvermogen in het jaar 2000 twee tot drie
maal zo groot is als het decentrale
vermogen waarop het regeringsstandpunt ter zake van de uitbreiding van
kernenergie is gebaseerd.
Ik zou graag willen weten wat de
minister er tot nu toe van heeft
weerhouden, deze rapporten voor
publikatie vrij te geven. Klopt de orde
van grootte van de genoemde cijfers?
Wanneer worden de rapporten
gepubliceerd? Kan bij de publikatie
worden aangegeven of er eerdere
versies van deze publikaties hebben
bestaan met andere getallen?
Als de genoemde cijfers maar bij
benadering kloppen, kan zeker niet
langer staande worden gehouden dat
het zogenaamde bezinningsgroepscenario niet uitvoerbaar is vanwege
het gebrek aan decentraal vermogen.
De SEP heeft ons in februari de
uitkomsten gepresenteerd van de
berekening van de elektriciteitsprijs
uit een park, zoals de regering het
zich voorstelt, en uit een park
volgens het scenario van de bezinningsgroep, waarbij in plaats van een
olieprijs van $ 39 bij een dollarkoers
van f2,50 wordt uitgegaan van een
olieprijs van 30 en een dollarkoers
van f3,10. Ook deze berekening
heeft mijn inziens weinig realiteitswaarde. Gelukkig hebben andere
organisaties in Nederland gereageerd
op de recente sterke wijziging in de
energieprijze-"i.
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Wij kunnen dankzij de milieubeweging beschikken over berekeningen
van de kostprijs van elektriciteit in
het jaar 2000, uitgevoerd door het
IVEM in Groningen, gebaseerd op
aanmerkelijk recentere lange-termijnprijzen van olie. Ik concludeer hieruit
dat het kostenargument om tot
uitbreiding van kernenergie over te
gaan, volstrekt ongeloofwaardig is
geworden. Graag hoor ik hierover de
opvatting van de minister.
Ik vraag mij af, waarom de
regering erop blijft hameren dat er
misschien nog wel eens een hoge
olie- en gasprijs zal ontstaan en
waarom zij het kennelijk niet nodig
vindt, ons in te lichten over recente
ontwikkelingen op het gebied van
kolenvergassing. Als mijn informatie
juist is, vormt deze ontwikkeling een
ernstige bedreiging voor de olie- en
gasprijs op lange termijn, en wel in
die zin dat de producenten vrezen
dat zij met een plafond in de prijs
geconfronteerd zullen worden.
Het gaat daarbij om een moderne
vorm van kolenvergassing, met een
zeer lage NOx- en S0 2
volgens het EPRI goedkoper is dan
kolenverbranding. Het vrijkomende
afval is verglaasd en dus veruit te
prefereren boven het afval dat
momenteel uit kolencentrales komt.
En ten slotte was de bouwtijd van de
centrale, die nu al een jaar in de
Verenigde Staten in bedrijf is - het is
de installatie van Texaco in Coolwater - twee jaar en niet meer! Ik word
graag op zo kort mogelijke termijn
ingelicht over de toepassingsmogelijkheden van deze technologie in de
Nederlandse elektriciteitsvoorziening.
Mag ik dan nog eens de motie-Van
Aardenne in herinnering brengen
over de bouw van een kolenvergassingsinstallatie aan de Eemshaven?
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb mij
verbaasd over het onderzoeksprogramma met betrekking tot opslagsystemen die op lange termijn de
inpasbaarheid van windenergie
kunnen optimaliseren. Ik vind de
kwaliteit van de rapportage onder de
maat. Er is bij voorbeeld geen
rekening gehouden met de mogelijkheid van goedkope nachtelijke
energie-import. De aandacht is
voornamelijk gericht op het onderzoek
van een spaarbekken en een ondergronds opslagsysteem, waarvan de
gehanteerde prijzen overigens vragen
oproepen, terwijl de elders commercieel bewezen, ook bij lagere
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energieprijzen meest aantrekkelijk
lijkende drukluchtopslag in zoutkoepels moet wachten totdat de achterstand in de kennis over de rest is
ingelopen. Ik wil ervoor pleiten, ook
dit systeem thans verder te laten
onderzoeken, inclusief een MER en
deze niet achterwege te laten omdat
de effecten 'op het eerste gezicht
niet groot zijn'.
Ik zou bovendien aan het eind van
de tweede fase van het onderzoek
niet alleen een haalbaarheidsstudie
willen op basis van een elektriciteitspark zoals de minister nog steeds
voor ogen staat, maar ook uitgaande
van een elektriciteitspark zoals
uitgewerkt door de benzinningsgroep.
Ten slotte zou ik graag vernemen
sinds wanneer één proefboring in
een koepel in Weerselo representatief
kan zijn voor de kwaliteit van het
steenzout in andere voorkomens.
Daarnaast wil ik een vraag stellen
over het beleid van de regering nu de
olieprijzen wellicht tijdelijk zeer sterk
maar in elk geval structureel aanzienlijk zijn gedaald. Ik maak mij ernstige
zorgen over de gevolgen die dat voor
de inspanningen op het gebied van
de energiebesparing en warmtekracht
zal hebben.
Welke maatregelen denkt de
regering te nemen om dat te voorkomen? Denkt de regering bij voorbeeld
aan goedkoper gas voor warmtekrachtkoppeling? Ik meen dat dit
voor de toekomst van de warmtekrachtkoppeling een levensvoorwaarde zal zijn. Hoe denkt de minister in
dit verband over het idee van het
aanleggen van een fonds voor
energiebesparing en duurzame
energiebronnen, zoals naar voren is
gebracht door de Stichting Natuur en
Milieu?
Aan de hand van de brief van de
minister van 3 februari jongstleden
over de reorganisatie van de energievoorziening wil ik mijn bezorgdheid
uiten over de trage voortgang, in het
bijzonder bij de reorganisatie van de
distributiesector. Deze dreigt te
worden opgescheept met de overblijvende problemen, van de produktiesector, zoals een te veel aan menskracht.
Ik meen, dat definitieve plannen zo
snel mogelijk, maar uiterlijk over
anderhalf jaar gereed moeten zijn,
waarbij de provinciale besturen het
voortouw zouden moeten nemen.
Daarbij mag uiteraard - ik leg hier de
nadruk op - geen verstrengeling
optreden van de ordende taak van de
provincies met de rol die zij spelen

Energiebeleid

als eigenaar van het elektriciteitsbedrijf.
Ik wil het belang van een sterke
distributiesector onderstrepen, niet
in het minst ter bevordering van
energiebesparing en warmte-krachtkoppeling. Ik acht deze activiteiten
van essentiële betekenis voor de
distributiesector en ik deel dan ook
absoluut niet de opvatting die de
VNG daarover heeft. Horizontale
integratie blijft dan ook uitgangspunt
voor verdere reorganisaties. Daarnaast is het van groot belang, dat
een strikte scheiding wordt aangebracht tussen produktie- en distributiebedrijven - ook bestuurlijk - om
prikkels te kunnen inbouwen voor
efficiënt werken.
Wat de reorganisatie van de
produktiesector betreft, kan ik
instemmen met de brief van de
voorzitter van de bezinningsgroep
energiebeleid van 3 maart jongstleden. Graag hoor ik van de minister of
hij zich hier ook in kan vinden en of
hij ondanks de opvattingen van de
SEP vasthoudt aan zijn tot nu toe
gevolgde lijn. Dat laatste, Voorzitter,
zou mij genoegen doen.

D
De heer Ernsting (CPN): Mijnheer
de Voorzitter! Ik denk dat deze UCV
terecht in het teken staat van actuele
ontwikkelingen ten aanzien van olieen gasprijzen. Onzekerheid, verwarring en ook tegenstrijdige uitspraken
vliegen over de tafel. Allereerst
betreft het de mensen zelf. De
olieprijzen dalen drastisch maarzij
merken, behalve bij de benzinepomp,
daar verder weinig van in hun
portemonnee.
Toch zou de ontwikkeling mede
bepalend moeten zijn voor tal van
zaken: niet alleen de prijs van
verwarming en koken maar ook de
prijs van het openbaar vervoer en tal
van produkten met olie als grondstof
en natuurlijk de energievoorziening
ten aanzien van de elektriciteitsproduktie. Het feit dat de mensen daar
tot nu toe zo weinig van merken,
betekent in feite dat het door deze
regering zo geroemde marktmechanisme niet werkt, dan wel dat die
vervormd en beïnvloed wordt door
politieke overwegingen.
Wij vinden het onverteerbaar dat,
terwijl de grootverbruikers en de
export het voordeel van lagere olieen gasprijzen allang toucheren, nu de
kleinverbruikers aan de beurt zijn
allerlei overwegingen gaan spelen
om het prijsvoordeel toch maar niet
of niet volledig terecht te laten
komen bij die kleinverbruikers.
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Ernsting
Ik zeg dit niet alleen in de richting
van de regeringspartijen, maar ook in
de richting van de fractie van de
Partij van de Arbeid. Wij vinden dat
in strijd met eerdere stellige uitspraken van minister Van Aardenne zelf,
bij herhaling gedaan, en van ministerpresident Lubbers. Wij willen nu
eindelijk wel eens antwoord op de
vraag hoe het zit met de bevoegdheid
om in de huidige omstandigheden in
te grijpen in de prijsvaststelling voor
kleinverbruikers op grond van de Wet
aardgasprijzen. Inmiddels is drie en
een halve week verlopen sinds de
interpellatie-Zijlstra. De minister
heeft gezegd dat het een heikel
probleem was en dat hij er nog eens
met 'juridische ogen' naar zou kijken.
Het lijkt mij dat er nu uitsluitsel moet
komen.
Eenzelfde verward en tegenstrijdig
beeld doet zich voor op het bredere
vlak van de energievoorziening en
meer in het bijzonder de elektriciteitsproduktie. Terwijl er alle aanleiding is
om opnieuw naar de scenario's van
de brede maatschappelijke discussie
en het regeringsstandpunt over de
elektriciteitsvoorziening in de jaren
negentig te kijken in het licht van de
huidige ontwikkeling, juist omdat in
de overwegingen van de regering
kosten en prijzen zo'n belangrijke rol
speelden, putten de woordvoerders
van met name de regeringspartijen
zich uit in argumenten om dat niet te
doen, in een soort kramp: Wij
hebben dat nu eenmaal besloten en
besloten is besloten. Ik verwijs in dit
verband naar het debat in 'In de rooie
haan' van afgelopen zaterdag.
Het argument is dan dat de
ontwikkeling nu een korte-termijn
zaak is. Elektriciteitsvoorziening en
de inzet van energie daarbij is een
zaak van lange termijn. Allereerst
dringt zich de vraag op waarom de
hoge olieprijs van de afgelopen jaren
en de daaraan gekoppelde gasprijs
niet als een korte-termijnverschijnsel
zijn beschouwd. Het kwam kennelijk
goed uit. Maar bovendien blijken, als
het gaat om de staatsinkomsten, de
lagere olie- en gasprijzen ineens wel
een structureel verschijnsel te zijn,
waaraan allerlei diep ingrijpende
consequenties worden verbonden
Weliswaar in eerste instantie voor de
begroting 1987, maar nog zeer lang
daarna doorwerkend.
De heer Lubbers heeft ons vorige
week donderdag voorgerekend wat
de cijfers van de bijgestelde meerjarenramingen zijn, namelijk een

olieprijs van $ 17,5 in 1986, $ 20 in
1987 en vervolgens $ 2 2 in de daarop
volgende jaren. En als er dan
berekeningen voor de energiepaden
worden gemaakt gebaseerd op een
olieprijs van $22 en $27, dan mag
dat niet. Waarom eigenlijk niet?
Waarop zijn de verwachtingen
gebaseerd dat de prijs in enkele jaren
weer omhoog zal gaan, gelet op de
enorme concurrentieslag die op dit
moment op de wereldmarkt heerst,
zowel tussen OPEC-landen onderling
als tussen 0PEC- en niet OPEC-landen?
Nu kan je zeggen dat die concurrentieslag niet goed is met het oog op
gevaar van uitputting van fossiele
energiedragers, maar dan ga je wel
voorbij aan het feit dat uitgerekend
deze regering zich willens en wetens
heeft verbonden aan marktoriëntatie
ten aanzien van de energievoorziening.
Nu de consequenties daarvan
ongunstig dreigen te worden voor de
politieke doelen, gaan allerlei andere
overwegingen een rol spelen. De
stabiliteit van de energieprijs is
inderdaad een belangrijk punt. Laten
wij dan nu vaststellen dat de markt
die stabiliteit niet geeft en dat de
energieprijs dus een politieke prijs is.
Dit betekent dat opnieuw een
discussie moet worden gevoerd en
een afweging moet worden gemaakt
over de factoren die die politieke
prijs bepalen.
Het minste dat dan mag worden
verwacht is dat er een serieuze
reactie komt op becijferingen zoals
die de afgelopen week tot ons zijn
gekomen in het al eerder genoemde
IVEM-rapport. Maar ook mag
verwacht worden dat de gevolgen
van de keuze voor andere zaken
daarbij in beschouwing genomen
worden, zoals de kwestie van de
energiebesparing, de kwestie van de
staatsinkomsten en de binnen- en
buitenlandse bestedingen.
Je zou toch zeggen dat beslissingen
die in vergaande mate zowel de
koopkracht van burgers raken en
daarmee bestedingsimpulsen ten
gunste van de binnenlandse markt,
als de investeringen van enige
miljarden in binnen of buitenland,
alsmede de vraag hoezeer in de
komende decennia de energievoorzie
ning afhankelijk is van externe
factoren, zeer zorgvuldig overwogen
worden. Deze uitgebreide commissievergadering kan duidelijk maken of
die bereidheid er is, of dat vooraf
vaststaande politieke keuzen hoe dan
ook doorgedreven worden. Maar laat
niemand zeggen dat dit de markt is

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Als wij spreken over het
energiebeleid, blijkt elke keer weer
welke invloed de internationale
ontwikkelingen op dat beleid hebben.
Dit komt niet alleen doordat wij voor
onze energievoorziening voor een
groot deel afhankelijk zijn van
anderen.
De prijsvorming op de internationale markt werkt op allerlei manieren
door in onze economie, ook als wij
zelf in onze energiebehoefte volledig
zouden kunnen voorzien. Het
begrotingshoofdstuk over het
energiebeleid begint dan ook terecht
met een schets van de internationale
ontwikkelingen. De energiecrises in
de jaren zeventig hebben hun
uitwerking niet gemist, en ook nu zijn
gevolgen voelbaar. Immers, door
gezamenlijke inspanning van vele
landen op het gebied van besparing
en diversificatie die op deze crises
volgden, is de marktpositie van de
OPEC duidelijk verzwakt.
Kan de minister overigens ook
nader ingaan op de kwalitatieve en
kwantitatieve aspecten? Nu worden
wij geconfronteerd met de problemen
die ontstaan als gevolg van de
prijsdaling, al heeft deze daling
natuurlijk overwegend positieve
kanten. De vraag is, in hoeverre de
ontwikkeling die nu gaande is, zich
doorzet. Welke gevolgen zal de
blijvende inspanning op het gebied
van besparing, diversificatie en de
ontwikkeling van eigen gas- en
olievoorraden hebben op de positie
van de OPEC in de toekomst? Van
groot belang lijkt mij in dit verband
ook de bestaande verdeeldheid
binnen die landen.
Tot hoeverre zullen zij hun prijs
laten dalen om een zeker marktaan
deel te behouden? Waar ligt de grens
waar onze inspanningen op de
hierboven genoemde gebieden niet
meer rendabel zijn? Kan de minister
daarover zijn visie geven? Ten slotte
vragen wij hem zijn mening te geven
over de huidige situatie, gekenmerkt
door dalende olieprijzen, dollarkoersen, enzovoorts en de waarschijnlijke
autonome en bestuurbare ontwikkelingen.
Voorzitter! Terecht staat in de
memorie van toelichting dat het
ontspannen beeld op de oliemarkt
geen aanleiding mag zijn om aan de
doelstellingen van het energiebeleid
minder aandacht te schenken. Een
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Van der Vlies
verminderde afhankelijkheid is van
groot belang voor de stabiliteit in
onze economie. Er wordt een
duidelijk overzicht gegeven van het
besparingsbeleid. Er wordt echter
ook een grens gesteld aan de
energiebesparing, namelijk tot daar
waar de maatschappelijke kosten-batenverhouding nog acceptabel is.
Wat met deze term wordt bedoeld is
natuurlijk wel duidelijk.
Naast een economische afweging
zijn er echter ook effecten relevant
als invloed op het milieu, invoerafhankelijkheid en dergelijke. Daarmee is
nog niet aangegeven waar de grens
voor de besparing ligt. Moet ik het zo
verstaan dat, ook indien besparing
economisch gezien niet meer
interessant is, geen geldelijk voordeel
meer oplevert, toch verder moet
worden gegaan met de besparingsinspanningen? Dat klinkt prachtig maar
dan moet toch een prijs worden
betaald. Hoever wil de minister
daarin dan gaan?
Voorzitter! Ik stel deze vraag,
omdat deze mijns inziens heel
relevant wordt als gevolg van de
sterke dalingen van de olieprijzen.
Worden reeds nu niet veel inspanningen op dit gebied onrendabel? Met
name wat betreft de bedrijfssector,
zou ik wat meer gegevens willen
verkrijgen over de vraag welke
gevolgen de prijsdalingen hebben op
de besparingsinspanningen daar. Als
deze achter blijven bij de doelstellingen zoals die geformuleerd zijn
voordat er sprake was van prijsdaling,
welke maatregelen worden dan
genomen?
Het belang dat moet worden
toegekend aan een evenwichtige
spreiding van het energieverbruik
over meer energiedragers is vele
malen, ook door deze minister,
onderstreept. Daarom vind ik het
jammer dat in de memorie van
toelichting nog weinig concrete
resultaten zijn te vinden in termen
van procentuele veranderingen in de
verdeling van primair energieverbruik per energiedrager. Deze cijfers
zijn gegeven tot 1983. Maar wat is in
deze kabinetsperiode gerealiseerd en
wat kan in de nabije toekomst
gerealiseerd worden? Geldt ook hier
niet dat door de recente prijsdalingen
de beleidsmatig gezien zo nuttige
diversificatie-inspanningen onder
druk komen te staan?
De industrie heeft steeds al een
afwachtende houding aangenomen
ten opzichte van het introduceren
van kolen. Moet niet gevreesd
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worden dat die houding nu alleen
nog maar wordt versterkt? Van groot
belang lijkt mij overigens in dit
verband, dat bij de eventuele
gebruikers van kolen grote duidelijkheid bestaat ten aanzien van het te
voeren milieubeleid op langere
termijn.
De mogelijkheden voor diversificatie zijn natuurlijk het grootst bij de
elektriciteitsopwekking. Ons standpunt over kernenergie hebben wij in
het verleden al vaak naar voren
gebracht en ik zal dat nu niet
herhalen. Met grote interesse volgen
wij de berichtgeving over de resultaten van onderzoek naar opslagmogelijkheden voor radioactief afval.
Daarvoor hebben wij immers een
harde voorwaarde gesteld.
De laatste vraag in dit kader,
betreft de opsporing en winning,
mede in verband met de recente
prijsdalingen. Moet al geconcludeerd
worden dat met de huidige prijzen
het aanboren van een aantal velden
onrendabel is geworden? Als dat het
geval is, om hoeveel velden gaat het
dan? Met belangstelling zie ik het
antwoord van de regering hierop
tegemoet.
Mijn fractie is er nog niet van
overtuigd dat een minimum aantal
aansluitingen het juiste beslissende
criterium is voor de reorganisatie van
de energiedistributiesector.
Schaalvergroting leidt lang niet
altijd tot lagere produktiekosten met
de effecten voor tariefstelling en
dergelijke. Ook kleinere bedrijven
kunnen heel goed renderen. Graag
verneem ik dan ook van de minister
nog eens een heldere uiteenzetting
over de redenen waarom het
gewenst is, een klein renderend,
doelmatig horizontaal geïntegreerd
bedrijf te laten fuseren met grotere
bedrijven. Horizontale integratie is
consumentvriendelijk. Wij zijn er dan
ook voorstander van. Horizontale
integratie is echter hulpmiddel, geen
doel in zichzelf.
Ik vrees dat door schaalvergroting,
als dogma gehanteerd, de bedrijven
verder van de burgers af komen te
staan en daardoor de voorziening
minder gebruikersvriendelijk en
toegankelijk wordt. Kwalitatieve en
renderende bedrijven moeten
samengaan met andere. Zolang dat
vrijwillig gebeurt, is dat geen punt.
Daarom geven wij er de voorkeur
aan, het zo lang mogelijk aan de
bedrijfstak over te laten met op de
achtergrond de overheden. Welke
eigen ruimte hebben die bedrijven
dan bij gekozen afwijkingen van
beoogd beleid?
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Ik rond af. Na het regeringsstandpunt, ons geworden bij brief de dato
3 februari 1986, is heel duidelijk dat
een discrepantie bestaat tussen
criteria van deze minister betreffende
aantallen aansluitingen en de criteria
van de Waterleidingwet 1975; een
wet uitgevoerd door een ander
departement. Dat leidt in de praktijk
tot spanning en onduidelijkheid waar
een consequente horizontale
integratie al feit is. Wat gaat daaraan
gebeuren?

D
De heer Lankhorst (PPR): Voorzitter!
Het verbaast mij niet dat de voorstanders van kernenergie in de dalende
olieprijzen nog geen reden zien om
de energiekoers te verleggen.
Eenmaal ingenomen standpunten
worden nu eenmaal niet gemakkelijk
verlaten. Dat geldt overigens ook
voor de tegenstanders van kernenergie.
Een feit is dat de voorstanders van
kernenergie in de discussie tot nu toe
veel nadruk hebben gelegd op het
kostenaspect en de financiële
voordelen voor de gebruikers van
atoomstroom. Omdat de vergelijkingsprijzen tussen olie, gas, kolen
en uraan alles behalve globaal waren
- ik zag en zie nog steeds prijzen met
twee cijfers achter de komma - mag
de vraag gesteld worden op welk
tijdstip door de voorstanders nieuwe
kostenplaatjes worden geaccepteerd.
Welk toetsingspunt, welk toetsingstijdvak heeft de minister in de
procedure om tot de bouw van
kerncentrales te komen ingebouwd
om actuele veranderingen in de olieen de dollarprijs te beoordelen? De
minister wil toch geen kernenergie
om de kernenergie, toch geen
discussie om de discussie, geen PKB
om de PKB? Op welke wijze spelen
de verschillende kostprijzen van de
elektriciteitsopwekking en de
problemen van veiligheid en milieu
nog op elkaar in? Of staan die geheel
los van elkaar?
Met het besluit van de GKN om de
centrale in Dodewaard nog vijfjaar
langer open te houden, wordt het
probleem van de ontmanteling van
de centrale ook vijf jaar weggeschoven. Is daamee bij dit besluit voldoende rekening gehouden? Zou het niet
veel verstandiger zijn, in ons land
eerst ervaring op te doen met de
ontmanteling van een centrale
voordat er toestemming wordt
gegeven om een nieuwe te bouwen?
Dat zou immers ook betekenen dat
de financiële gevolgen voor de
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Lankhorst
eindfase van de elektriciteitsopwekking met kernenergie beter in kaart
worden gebracht en in de beoordeling
kunnen worden betrokken.
De heer Lansink (CDA): Ik denk
even terug aan beschouwingen van
de PPR-fractie door de jaren heen, bij
voorbeeld van de heer Jansen,
over het duurzaam gebruik van
goederen, langdurig gebruik van
auto's, enzovoorts. Als die dingen nog
meekonden, dan moest je er liever
acht jaar mee rijden dan zes jaar. Als
nu, even los van de vraag over de
kernenergie, deze centrale zeer goed
functioneert, dan is het toch alleen
maar verstandig haar vijf jaar langer te
laten draaien, nog afgezien van het
geld dat het oplevert om tot een nog
betere ontmanteling te komen? Ik
begrijp de beschouwing van de heer
Lankhorst niet, want de PPR heeft
altijd gezegd: wij moeten zijn voor
duurzame produktiemiddelen,
duurzame goederen, enzovoorts.
De heer Lankhorst (PPR): Dat
verhaal klopt, maar toevallig bij
kernenergie natuurlijk niet. U kent het
standpunt van de PPR daarover
drommels goed. Wij hebben er altijd
voor gepleit om zo snel mogelijk met
die centrales op te houden. Hier
speelt toevallig natuurlijk wel het
punt - daar had ik nog niemand over
gehoord; ik wilde er dus even de
nadruk op leggen - dat het besluit
van de GKN betekent dat pas vijf jaar
later, dus ergens achterin de jaren
negentig, wordt gekeken wat voor
consequenties dat heeft, inclusief de
financiële consequentie. Dan zeg ik:
het was toch uiteindelijk een proefcentrale?
Dan zou je wat mij betreft ook de
proef moeten nemen wat het
betekent, als je daarmee ophoudt. Er
moet ook bekeken worden wat daar
dan de financiële consequenties van
zijn. De heer Lansink wil er nu eerst
een aantal kerncentrales bij zonder
alle financiële consequenties daarvan
te kennen. Straks zit men dan met de
kosten.

Als er echter één fractie in de Kamer
geweest is die zich tegen de kernenergie gekeerd heeft, dan is het toch wel
de PPR-fractie geweest.
De heer Lansink (CDA): Ik ken uw
standpunt en ik respecteer dat. Het
gaat nu echter om de vraag of het
niet verstandig is om een centrale die
gegeven de omstandigheden in dit
land, zoals de wetgeving, goed
werkt, uit een oogpunt van duurzaanv
heid te laten doordraaien, zelfs als de
bouw van een nieuwe centrale nog
even uitgesteld wordt.
De heer Lankhorst (PPR): Als wij
gelijk zouden kunnen oversteken, als
u zegt dat, als wij de bestaande
centrale nog wat langer laten
draaien, wij dan de nieuwe niet
bouwen, dan zou ik er eventueel nog
wel eens over willen praten. Nogmaals, de financiële gevolgen van de
ontmanteling in Nederland kennen
wij niet. Deze wordt nu in Dodewaard
vijf jaar naar achter geschoven. Dan
lopen wij de kans, als het aan u ligt,
dat wij er voor die tijd weer een
aantal centrales bij hebben.
De heer Lansink (CDA): Dat is een
andere discussie. Ik stel vast dat
zelfs in radicale mouwen apen
huizen.
De heer Lankhorst (PPR): Als u dat
leuk vindt
De heer Ernsting (CPN): Overigens
intrigeert mij het woordje 'zelfs'.
De heer Lansink (CDA): Ik heb dat
woord gebruikt, omdat ik gevraagd
heb naar de uiterste consequentie. In
mijn mouwen zit meer dan apen
alleen, als u dat wilt horen.

De heer Lankhorst (PPR): Dit
getuigt bijna van een soort flauwheid.
Als ik nu altijd een groot voorstander
van kernenergie geweest was, dan
had u enig recht van spreken gehad.

De heer Lankhorst (PPR): Voorzitter!
De daling van de olieprijzen - ik
vervolg mijn verhaal - kan ook
betekenen dat de stimulans voor
energiebesparing snel afneemt. Dat
zou rampzalig zijn, èn omdat daarmee
natuurlijke bronnen uitgeput raken èn
omdat de samenleving in de vorm
van duurdere energie daarvoor later
de rekening gepresenteerd krijgt. De
komende jaren zal moeten blijken of
de lessen van het verleden ook in de
praktijk worden gebracht. De
economische groei zal een selectieve
behoren te zijn met oog voor
werkgelegenheid en behoud van
natuur en milieu.
Energiebespraring en de verdere
ontwikkeling van duurzame energie
bronnen zullen voorop moeten blijven
staan. Op welke wijze denkt de
minister dat bij dalende olieprijzen en
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De heer Lansink (CDA): Voorzitter!
Dit is geen antwoord op mijn vraag.
Ik stel vast dat duurzaamheid zelfs
voor de PPR een zeer relatief begrip
is.

een aantrekkende economie te
kunnen bevorderen?
Is veel van het gestelde in de
memorie van toelichting op de
begroting voor 1986 inmiddels niet
achterhaald? Zijn de bestaande
stimuleringsregelingen voor energiebesparing en voor de ontwikkeling
van duurzame energiebronnen
voldoende om in de nieuwe situatie
het beoogde beleid te kunnen
realiseren? Is er bij voorbeeld geen
toeslag op de prijs van fossiele
brandstoffen nodig, zoals de Stichting
Natuur en Milieu heeft aanbevolen,
voor de vorming van een energie-investerings- en ontwikkelingsfonds?
De PPR-fractie vreest dat consumenten en producenten van energie
de financiële voordelen van de lagere
olie- en gasprijzen te snel willen
opstrijken en pas achteraf weer
wakker worden. De marktconforme
ideologie van de minister is er
vooralsnog niet op gericht, tot
stabielere prijzen te komen. Hoe
denkt de minister zelf, gezien de
dramatische energie-ontwikkelingen
van de afgelopen tijd, over prijsstabilisatie?
De PPR-fractie acht bij de herstructurering van de produktie- en
distributiebedrijven een democratische controle op die bedrijven
noodzakelijk. Dit kan door het
instellen van verbruikersraden met
adviserende bevoegdheden, maar
ook door vertegenwoordiging in de
besturen van de gemeentelijke en
provinciale overheden. Politieke
controle door lagere overheidsorganen is essentieel. Wie in het
algemeen voor decentralisatie van
bevoegdheden pleit, moet als het om
energievoorziening gaat, niet willen
centraliseren. De herstructurering
moet van onderaf plaatsvinden en
variaties moeten mogelijk zijn.
Aan wetgeving om de horizontale
integratie bij distributiebedrijven te
bewerkstelligen, bestaat bij mijn
fractie dan ook nog geen grote
behoefte. Het Centrum voor Energiebesparing is uitermate bezorgd over
de voortgang van kleinschalige
warmtekrachtkoppeling. Het centrum
noemt vier mogelijkheden om die
voortgang te bevorderen. Aangezien
de bevordering van warmtekrachtkoppeling één van de prioriteiten van het
beleid is, lijkt het mij zonneklaar dat
voor één van die oplossingen
gekozen moet worden.
Waarom wel een specifieke
regeling voor giganten en tuinders en
niet voor de toepassing van warmtekrachtkoppeling in de woningbouw,
grote gebouwen en tuinderijen?
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De heer Willems (PSP): Voorzitter!
Bijna wekelijks zijn in de Kamer de
dalende olieprijzen aan de orde
geweest. Van CDA en VVD mag zoals
het er nu naar uitziet, iedereen voor
het volle pond profiteren van de
lagere energieprijzen behalve de
kleinverbruikers van aardgas. De PSP
vindt dat een volstrekt onrechtvaardige uitkomst.
Wat nog te weinig aan de orde is
geweest en waarmee de minister
zich ook weinig actief lijkt bezig te
houden, zijn de gevolgen van de
lagere energieprijzen voor het
energiebeleid. De vele vragen van
vandaag bewijzen dat ook. De
noodzaak van energiebesparing en
de ontwikkeling van duurzame
bronnen blijven immers even groot
maar de marktstimuli nemen daarvoor
af. Dat is slecht voor het milieu, voor
de energievoorziening in de toekomst
en voor de economische structuur in
de toekomst. Daarover zijn wij het
allemaal eens. Wat doen wij er aan
en wat, vooral, doet de minister
eraan?
Er is daarom alle reden om de
suggestie van de Stichting Natuur en
Milieu over te nemen voor een
heffing op olieprodukten om daaruit
een fonds te vormen waaruit energiebesparing en decentrale opwekking
kan worden bevorderd. Op deze
manier is bij voorbeeld de anderhalf
miljard investeringssubsidie op te
brengen die volgens de minister
nodig is om het warmtekrachtpotentieel met 1000 megawatt uit te
breiden. Wil de minister dit overwegen
of laat hij het over aan het marktmechanisme? Daarnaast bepleit ik het
mogelijk maken van investeringssubsidies voor de nutsbedrijven, opdat
ook deze zich actiever opstellen bij
het ontwikkelen van alternatieven
en warmtekrachtkoppeling. Het
voorgestelde teruglevertarief is
daartoe uiteraard absoluut ontoereikend.
In dit verband baart ook de
reorganisatie van de distributiesector
zorgen. Deze relatie is vandaag
overigens nog nauwelijks gelegd. Uit
de reactie van de minister op het

rapport-Brandsma blijkt dat hij deze
reorganisatie voorlopig aan het veld
wil overlaten. Daarmee wordt de
door de Kamer steeds gewenste
gelijktijdigheid van de reorganisatie
in de produktie- en distributiesector
doorbroken. Het grote gevaar
daarvan is dat alle aandacht komt te
liggen bij de grootschalige produktie
van elektriciteit in plaats van bij de
decentrale opwekking en de besparing
die immers aan de distributiesector
zijn toebedacht.
De minister heeft dat nog eens
uitdrukkelijk bevestigd in zijn antwoord op vraag 3 ter voorbereiding
van dit debat. Zo lijkt het mij volstrekt
redelijk en gewenst dat de produktiebedrijven een deel van hun financiële
vermogen overdragen aan de
distributiebedrijven om die in staat te
stellen de benodigde investeringen in
decentrale opwekking te doen. Welke
mogelijkheden ziet de minister om
deze overdrachten wettelijk te
ondersteunen, bij voorbeeld in de
Elektriciteitswet?
Ik heb nog een paar vragen naar
aanleiding van de brief van de
minister inzake de reorganisatie. Wat
wordt de inhoud van de wettelijke
ondersteuning die de minister
voorbereidt? Hoever staat het
daarmee? Waarom hanteert de
minister nu een grens van 50.000 in
plaats van de 30.000 uit het rapportBrandsma zonder een nadere
argumentatie? Het moge verder
duidelijk zijn dat ik zijn voorkeur voor
de NV-vorm afwijs.
Een ander gevolg van de dalende
olieprijzen is dat de berekeningen
waarop de regering heeft besloten
tot de bouw van nieuwe kerncentrales
op losse schroeven zijn gezet. Veel
sprekers hebben daarop al gewezen.
Het IVEM-rapport maakt dat ook
duidelijk. Daarmee ontvalt het
belangrijkste argument dat de
regering pro kernenergie aanvoerde.
Er is dan ook alle reden om wel
nieuwe berekeningen te maken en op
basis daarvan tot een heroverweging
te komen. De botte afwijzing tot nu
toe doet vermoeden dat zo'n nieuwe
berekening de minister slecht
uitkomt.
Ondertussen is de dans om de
miljardenorder voor de nieuwe
kerncentrales begonnen. Ik wil graag
volledige openheid over de voorbereidingen en contacten die daarover
momenteel door het departement
worden gepleegd. Op welke wijze
denkt de minister aan dat verzoek om
informatie tegemoet te kunnen
komen of vreest hij dat met een te
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Lankhorst
Waarom is de minister in zijn brief
van 24 december van het vorige jaar
zo terughoudend op dit punt? Ook
hierbij zorgt zijn marktgerichte
houding voor een obstakel en dat
gaat ten koste van de beoogde
emissiebesparing. Graag een
positievere stellingname dus.

D

grote openheid het staatsbelang in
het geding is?
De vergadering wordt van 14.23 uur
tot 14.40 uur geschorst.

•
Minister Van Aardenne: Mijnheer
de Voorzitter! De leden, die hebben
opgemerkt dat het energiebeleid een
langetermijnbeleid is, vinden mij
aan hun zijde. Dat betekent, dat het
toch niet zo gek is dat de grondslagen
van het beleid al in de jaren zeventig
zijn gelegd. Wanneer die elk ogenblik
zouden moeten worden bijgesteld,
dan zou er, terecht, inconsistentie
kunnen worden verweten. Dat
betekent natuurlijk ook dat een
momentane ontwikkeling, hoe
belangrijk dan ook, niet het totale
beleid in alle opzichten mag beïnvloeden.
Als deze UCV nu eens had plaatsgevonden vóór de begrotingsbehandeling, als de agenda van de Kamer
er ruimte voor had geboden, bij
voorbeeld begin november, wat zou
dan de teneur zijn geweest van de
opmerkingen die zijn gemaakt? De
olieprijsdaling die sedertdien is
opgetreden, is terecht in het middelpunt van de belangstelling gekomen.
Het is ook een daling die groter is
dan velen tot voor kort mogelijk
achtten. Om te zeggen dat de prijs
voor de negentiger jaren daarmee
volkomen bekend is, gaat mij te ver.
Ik kijk eens naar de prijsvorming op
de oliemarkt op het ogenblik. Er is
een totale produktie van 55 min.
barrel per dag. Het oostblok zit er per
saldo ook in. De onevenwichtigheid
waarom het gaat - de effecten op de
spotmarkt worden ermee tot stand
gebracht - is 2,5 tot 3 min. barrel.
Dat is de verhoging van de produktie
die met name de Golfstaten een paar
maanden geleden hebben afgekondigd. Dat betekent 10% onevenwichtigheid in de volume en dat heeft een
prijsdaling van 60% veroorzaakt. Dat
zegt nogal wat, maar het zegt
natuurlijk ook wat over de onzekerheden die er bij de prijsvorming zitten
en over de mogelijkheden dat het
omgekeerde zich ook weer eens kan
voordoen.
Wat dat omgekeerde betreft
behoef ik maar naar de debatten in
1979/1980 in de Kamer te verwijzen.
Toen werd steeds gezegd: Ja, maar
het gaat steeds verder omhoog en
wat moeten wij daaraan doen? Ook
hier kan het antwoord alleen maar
luiden: houd je lange-termijn-lijnen
vast en constateer daarbij dat die
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lange-termijn-lijnen, besparing en
diversificatie, zoals die in de EG en in
het IEA zijn geformuleerd wel
degelijk tot succes leiden, in die zin
dat de rol van de olie, met name die
van de OPEC-olie, in de loop der
jaren minder belangrijk is geworden.
Zowel de besparing als het uitwijken
naar andere brandstoffen heeft
daaraan duidelijk bijgedragen.
De heer Braams noemde heel
terecht wat cijfers waaraan je kunt
zien wat een andere produktie, in dit
geval met nucleaire energie, betekent
voor de vraag naar olie. Daardoor is
in feite de prijsopdrijvende positie
van de OPEC tot een eind gekomen.
Dat men aan die kant nu naar andere
mogelijkheden zoekt, via netbackcontracten en dergelijke, is op zichzelf
ook een feit. Wellicht heeft men daar
enige vrees dat de olie te zeer als
energiedrager wordt teruggebracht.
Vanuit 'zwaar' olieproducerende
landen is dat natuurlijk ook heel
begrijpelijk, want die moeten er tot in
de volgende eeuw hun voornaamste
inkomsten uit halen. Dat neemt
allemaal niet weg dat juist de
consistente lijn van besparing en
diversificatie tot die uitkomst heeft
geleid.
Ik was laatst op een energieconferentie. Uiteraard kwam daarbij de
vraag aan de orde, wat de olieprijs in
de komende jaren zal doen.
Het antwoord van een van de
deskundigen was: Het is niet zo
moeilijk een olieprijs omstreeks het
jaar 2000 te voorspellen, want je
moet kijken naar de kostprijs van de
alternatieven in die tijd, maar de
olieprijs van volgende week voorspellen is volstrekt onverantwoord. Hij
gaf er vervolgens een aardig cijfer
bij, want hij zei dat omstreeks het
jaar 2000 de olieprijs ergens tussen
de 25 en 30 dollar per vat zal liggen,
structureel gezien. Ook die prijs is
natuurlijk onderhevig aan scherpe
fluctuaties. We hebben het gezien in
een oorlogssituatie. Dan kan een piek
naar boven optreden die niet
structureel is.
Men kan bij voorbeeld met het
wereldolieprijsmodel van het
Centraal Planbureau exerceren.
Daaruit valt af te leiden, dat in de
jaren negentig na een langdurig laag
prijsniveau van olie een weer sterkere
afhankelijkheid van de OPEC gaat
ontstaan omdat het gebruik van olie
toeneemt. Stookolie wordt eerst
weer interessanter dan kolen. Er
vindt dus weer enige groei van de
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oliemarkt plaats, waardoor de
diversificatie afneemt. Bovendien
worden dan bepaalde olievoorkomens
elders op de wereld niet verder
ontsloten. Dan bestaat weer duidelijk
kans op prijsstijgingen waardoor we
wel eens hoger zouden kunnen
uitkomen dan aan het begin.
Van de maximale produktiecapaciteit van de OPEC-landen, die 27 a 30
miljoen barrels per dag is, wordt nu
een 18 miljoen benut. Gesteld kan
worden dat voor de terugval in het
aanbod van de niet-OPEC-producenten en door de voorziene groei van
de vraag naar olie, met name door de
ontwikkelingslanden die sterk op olie
zullen zijn aangewezen, de vraag in
de jaren negentig een 10 a 15
miljoen barrel per dag boven het
huidige niveau zal komen te liggen.
Het OPEC-aandeel van een kleine
veertig procent alleen al - de grote
reserve zit namelijk in het OPEC-gebied, met name in het gebied van de
Golf - zou kunnen stijgen tot een 50
a 55%. Daarmee wordt dan de
marktpositie van de OPEC versterkt.
Overigens, op dit moment is er
eigenlijk niet één OPEC. Er zijn enkele
landen waar de olie een zo belangrijk
onderdeel van de nationale economie
is, dat zij ook met wat minder
produktie toekunnen. Saoedi-Arabië
is daar een goed voorbeeld van.
Ook daar zal echter een langdurig
laag prijsniveau problemen geven. Er
zijn ook landen, zoals Nigeria,
Venezuela en Indonesië, die door
deze lage prijs in problemen komen
en dus op een produktiebeperking
zullen aandringen. Het probleem is
dan dat men die beperking liever bij
anderen ziet die minder van die
inkomsten afhankelijk zijn. Kortom,
die verdeeldheid binnen de OPEC
speelt in deze situatie een duidelijke
rol.
De heer Zijlstra die kritiek heeft op
de verschillen in de prijspaden die
zijn gepresenteerd, moet ik toegeven
dat dit een illustratie ervan is, hoe
moeilijk het is prijzen te voorspellen.
We moeten die illusie ook niet
hebben, noch de ene noch de andere
kant op. Bij investeringsbeslissingen
moeten we wel werken met de
kennis die we op dat moment
hebben. Dat doet een industrie ook.
Een industrie die een investering gaat
doen, kijkt met de beste kennis van
dat moment, kennis van de rentevoet,
de markt en de stand van de techniek,
hoe zij het kan terugverdienen. Het is
best mogelijk dat twee jaar later een
uitvinding wordt gedaan die die hele
machine waardeloos maakt.
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Dat is het risico, dat men loopt. Op
het moment, waarop de beslissing
wordt genomen gebeurt dat met de
beste kennis. Overigens hadden al
die scenario's een energieprijsniveau,
dat in de buurt van de 30 of erboven
lag. Ik vermeldde zoeven, dat ook nu
nog sommige deskundigen denken,
dat het omstreeks 2000 weer op dat
niveau zal zijn. Ik heb redenen
aangegeven, waarom men dat zou
kunnen denken. Het is toch een
redelijke benadering.
De heer Zijlstra (PvdA): Wat vindt
de minister van de dollarkoers? Zelfs
bij een prijs van 27 dollar per vat is
kernenergie niet goedkoper dan bij
voorbeeld kolen.
Minister Van Aardenne: Ik was nog
niet aan de kernenergie toe. Het is
bekend, dat de dollar fluctueert.
Thans is de koers 2,50; zij is wel
eens onder de 2 geweest en bijna
tegen de 4. Hier moet worden
gedacht aan een evenwichtsniveau
tussen 2,50 en 2,80. Wat is echter
een evenwichtsniveau? Gelet op de
schommelingen, kan dit historisch
worden bepaald. Er is natuurlijk ook
een zekere wisselwerking tussen de
wereldeconomie en de waarde van
de dollar. Het is niet verstandig altijd
van de dagprijs uit te gaan. Wij zijn
ook nooit uitgegaan van die 3,80.
Het lijkt mij ook niet zinvol om 1,90
- drie jaar geleden - aan te houden.
Het is het verstandigste een niet
irreële veronderstelling aan te
houden. Er moet een evenwichtsniveau worden aangehouden. De koers
zal niet van de ene dag op de andere
dat niveau bereiken.
De heer Zijlstra (PvdA): Is de minister
het dus oneens met het Centraal
Planbureau, dat in het concept voor
de middellange termijnplanning
uitgaat van een dollarkoers can 2,25
tot 2,35?
Minister Van Aardenne: Dat grondt
men dan op koopkrachtpariteitsvergelijkingen. Het is best mogelijk dat het
op die manier te onderbouwen is. Ik
wil hierover thans geen oordeel
uitspreken. In het verleden heeft de
dollar gefluctueerd; gedurende de
laatste acht jaar tussen f 1,90 en
f3,50. Dat wil natuurlijk niet zeggen,
dat je op f 2 , 9 0 moet gaan zitten. Zo
eenvoudig mathematisch is het ook
weer niet. Dit geeft al aan, hoe
onzeker alle bespiegelingen zijn over
de nulstand van de dollarkoers. Het
hangt ook af van de ontwikkeling van
de Europese economie en de
Japanse economie, welke laatste
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sterk profiteert van de lagere
olieprijs.
Uiteraard wordt op internationaal
niveau gesproken over wat er nu aan
de hand is. In het IFEA is erover
gesproken op het niveau van hoge
ambtenaren. Het zal ook gebeuren in
het kader van de Europese Gemeenschap. Volgende week is er een
Energieraad. Hoewel er geen voorstel
van de Commissie ligt, ligt het in mijn
bedoeling om als voorzitter een
discussie te entameren over de stand
van zaken. Het gaat om de vraag,
hoe wij de lange-termijndoelstellingen
van energiebeleid - besparing,
diversificatie en minder afhankelijk
worden van geïmporteerde olie boven water kunnen houden.
Wat is daarvoor nodig? Op de
agenda staan wel de communautaire
energiedoelstellingen voor 1995.
Eigenlijk is het gewoon een doortrekken van de doelstellingen van 1975
en 1980, die destijds zijn aanvaard.
Ik verwacht dat wij ook uit deze
nieuwe discussie zullen komen. Er zal
aan kernenergie in Europees verband
aan blijvende rol worden toegekend,
naast stromingsenergie, in een
duidelijk secundaire rol.
Het gaat om een afweging van de
verschillende energiedragers, waarbij
kolen inderdaad een rol spelen. Kolen
zijn in Europa voorradig; in Duitsland
kent men grote voorkomens die
echter niet erg rendabel meer te
winnen zijn. Hetzelfde geldt voor
Frankrijk; in het Verenigd Koninkrijk
kent men mijnen, die meer efficiënt
werken. Toch is men in die landen
niet gaan liggen voor het anker van
uitsluitend de mogelijkheid, kolen in
te zetten naast olie.
Men is ook niet gaan liggen voor
de ankers van de mogelijkheden, die
die landen kennen in verband met
hydro-elektriciteit. Men gebruikt, als
het zo uitkomt, ook bruinkool, een
zeer voordelige energiedrager.
Kortom, de diversificatie zal uiteraard
van land tot land een ander karakter
dragen maar in grote lijnen wordt zij
onderschreven zonder dat men stelt
dat een bepaalde activiteit afvalt.
Men zou de vraag kunnen stellen
- en dit gebeurt ook wel in de
internationale gezelschappen - of
een soort bescherming in het kader
van de diversificatie geboden zou
moeten worden. Men zou kunnen
denken aan importheffingen op ruwe
olie en olieprodukten. Echter, dan
zou er weer moeten worden gerestitueerd bij export, waarmee weer
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allerlei fraude-mogelijkheden zouden
worden ingebouwd.
Ik zie hier duidelijke bezwaren.
Men kan ook denken aan heffingen
op het energieverbruik als zodanig. Ik
heb niet de indruk, dat hiervoor in
Europa veel handen op elkaar te
krijgen zijn. Hier en daar wordt dit
wel als mogelijkheid geopperd maar
velen menen dat juist het lagere
niveau goed is voor de economie en
de ontwikkeling van de werkgelegenheid, een blijvend zorgenkind in
Europa. Als men in Amerika denkt
aan de een of andere heffing, gaat
het veel meer om budgettaire
redenen dan om energiepolitiek. Ook
daar lijkt een en ander nog niet voor
de hand te liggen.
De heer Van der Linden (CDA): Ik
heb begrepen dat bij de Commissie
sommige commissarissen op grond
van energiepolitieke overwegingen
zo'n fonds voorstaan. De voor- en
nadelen daarvan kan men afwegen.
Anderen zouden dit veel meer zien
als een budgettaire operatie. Ik ben
met u van mening dat het laatste wel
een bijzonder moeizame gang van
zaken zou zijn.
Minister Van Aardenne: Inderdaad
kent de Gemeenschap ook budgettaire problemen en deze zouden op
deze manier, in de gedachten van
sommigen, mooi opgelost kunnen
worden. Ik denk niet dat hiervoor
veel enthousiasme te vinden is.
Wat betreft de energiepolitieke
aspecten ligt de zaak anders maar
dan zou men toch aan een ander type
heffing moeten denken, dat egaliserend zou werken. Ook dat lijkt
moeilijk te verwezenlijken, gelet op
de opvattingen die ik wat dit betreft
in verschillende hoofdsteden heb
vernomen. Die gedachtenwisseling is
op zichzelf heel nuttig omdat
iedereen dan van elkaar weet hoe
erover wordt gedacht.
De heer Lankhorst (PPR): Het is
natuurlijk ook aardig om te vernemen
welke gedachten de minister in het
kader van die gedachtenwisseling
naar voren brengt.
Minister Van Aardenne: Mijnheer
de Voorzitter! Ik zit daar als voorzitter
maar dat wil niet zeggen dat de
Nederlandse delegatie hierover geen
gedachten zou hebben. Mijn mening
is dat de Nederlandse delegatie
buitengemeen voorzichtig moet zijn
met het lanceren van dergelijke
gedachten over heffingen. Het zou
erop lijken dat men bezig zou zijn, de
eigen straat schoon te vegen.
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Iedereen weet natuurlijk wel dat
wij bepaalde budgettaire problemen
hebben. Energieproblematiek mag
niet ondergeschikt zijn aan budgettaire politiek. Eerlijk gezegd ben ik van
mening dat de marktwerking, die tot
een lagere energieprijs heeft geleid,
in wezen betekent dat het beleid van
besparing en diversificatie is geslaagd.
Een tijdelijk inzakken tot een zeer
laag niveau is natuurlijk jammer,
maar zoiets zal zich waarschijnlijk vrij
snel herstellen. Er zit natuurlijk een
zekere tijd tussen omdat gepleegde
investeringen niet ineens worden
stopgezet. Ik meen echter dat het
heel redelijk is, te verwachten dat
een stabilisatie in de buurt van de 20
dollar per vat op grond van marktredenen tot stand zal komen. Zolang
die verwachting reëel mag worden
geacht - en er zijn geen factoren die
in een andere richting wijzen - ben ik
er niet voor, nu al met heffingen en
dergelijke te komen.
De heer Van der Linden (CDA): Ik
kan die redenering volgen. Het zou
overigens alleen maar kunnen als de
grote industrieblokken het gemeenschappelijk zouden doen. Wellicht
dat dan de voordelen iets groter zijn
dan de nadelen in deze situatie. De
minister maakte echter de tussenopmerking, dat de energiepolitieke
overwegingen nooit ondergeschikt
mogen worden gemaakt aan budget
taire overwegingen. Op zich ben ik
het daar hartgrondig mee eens, maar
duidelijk is dat de praktijk harder is
dan de leer. In 1979-1980 is een
cyclisch-versterkend beleid gevoerd
door meer olie en minder gas te
gebruiken. Daar hebben wij toen
kritiek op gehad.
Op grond van energiepolitieke
overwegingen zou je vandaag ook
minder gas en meer olie moeten
gebruiken met het oog op de
stabiliserende werking daarvan op het
olieprijsniveau en wellicht ook met
het oog op de budgettaire voordelen
op termijn. Als de prijs gaat stijgen,
zou je beter kunnen wachten met het
verkopen van het gas. Die redenering
wordt echter door de budgettaire
situatie onderuit gehaald. Daar
hebben wij oog voor, maar ik moet
wel constateren dat de praktijk
kennelijk harder is dan de leer.
Minister Van Aardenne: Ik bestrijd
toch dat het besparingsbeleid toen
niet is doorgezet. Op korte termijn is
zo'n beleid budgettair niet verantwoord. Het kost nogal wat geld aan
subsidies en je krijgt ook minder
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binnen omdat er minder gas wordt
verstookt. Op lange termijn is zo'n
beleid uiteraard een goede zaak. Die
lijn is inderdaad gevolgd. Dat in 1979
olie werd gestookt en geen gas had
onder andere te maken met de
internationale aanbeveling dat gas
minder geschikt is voor ondervuring.
Nu wordt gezegd, dat maar eens
met de gigantenregeling moet
worden gestopt in 1987. Dat
betekent inderdaad dat er andere
brandstoffen moeten worden
gezocht. Gas en olie hebben een
bepaalde uitwisselbaarheid en
bovendien is de gasmarkt inmiddels
weer ruimer geworden door het
ontsluiten van nieuwe bronnen in met
name de Sovjet-Unie en het is de
vraag of gas en olie niet veel meer in
eikaars verlengde moeten worden
gezien dan wij tot 1979 deden.
In het lEA-landenrapport stond een
aanbeveling over de gegevensverzameling. Opgemerkt is dat de gegevens
van het CPB en het CBS niet op
elkaar aansluiten. Sinds kort zijn wij
in staat die gegevens onder één
noemer te brengen. Wij kunnen
derhalve tegemoet komen aan de
wens van het IEA.
Mijnheer de Voorzitter! Wat
betekenen de laatste ontwikkelingen
voor het energiebeleid? Wat betekenen ze bij voorbeeld voor de olie- en
gasvoorraden op ons grondgebied?
Bij het huidige prijsniveau hoeven wij
nog niet bevreesd te zijn dat de
winning van olie en gas uit bestaande
produktievelden wordt beperkt. De
marginale kosten zijn ook op ons deel
van de Noordzee laag. Wij zien
echter wel een uitstel van bepaalde
exploratie-activiteiten en van
omvangrijke en risicovolle investeringen.
Daarom zeg ik dat er op een
gegeven moment een situatie kan
ontstaan van een oliecyclus die
overigens veel ruimer blijkt te zijn
dan te varkenscyclus. Door ons
toedoen leven varkens namelijk
korter.
De heer Van der Linden (CDA): Het
zit 'm niet in de varkens, maar in de
prijs.
Minister Van Aardenne: Het zit hem
inderdaad in de verhouding tussen
verkopers en kopers van varkens.
Varkens hebben echter altijd een jaar
nodig om vet te worden. Terugkomend
op de olie, moet ik constateren dat
bij een langer voortduren van een
laag prijsniveau de gevolgen merkbaar
worden. Op dit moment behoeven
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wij echter nog niet te vrezen voor
vermindering van onze eigen gasstroom.
Nodig blijft echter het voortzetten
van het besparings- en diversificatiebeleid onder de huidige omstandigheden. Het beleid moet daarop toegesneden worden, maar dat mag er niet
toe leiden dat op een gegeven
moment bepaalde zaken overboord
worden gezet.
Dit brengt mij op de elektriciteitssector, waarin diversificatie goed
mogelijk is. In de opzet van de
regering, zoals die naar aanleiding
van de Maatschappelijke Discussie is
opgesteld, is een verdeling over de
energiedragers aangebracht die
uiteenvalt in drie ongeveer gelijke
delen. Bij alle onzekerheden over de
prijzen, ben je het minst kwetsbaar
als het risico is gespreid over de
energiedragers. Als de olieprijs nog
verder zakt is het natuurlijk prachtig
om volledig afhankelijk te zijn van
olie en gas, maar als dit nu eens niet
gebeurt, zal men in de jaren negentig
moeten constateren dat wij nu een
afschuwelijke gok hebben gemaakt,
waardoor men dan voor 100%
afhankelijk is van de erg dure olie en
gas.
Diversificatie over de dragers leidt
tot spreiding van het risico, ook waar
het om de prijs gaat. Dit is één van
de redenen waarom de regering
meent dat het pad van diversificatie
zeker niet mag worden verlaten. Zij
onderschrijft nog steeds de gedachten
die de Kamer heeft neergelegd in de
aanvaarde motie-Van der Linden. Wij
blijven dit beleid derhalve voeren.
Na een aanvankelijk scherpe
prijsdaling kan een geleidelijk herstel
optreden. Dat duurt een paar jaar. In
die tijd zijn er een aantal omslagpunten. Bij een olieprijs onder 13 dollar
per vat kan het zinvol zijn om in
plaats van kolen olie te stoken. Als
men de overtuiging heeft dat de prijs
lang onder dat niveau blijft, zou dat
gepropageerd kunnen worden. Dat is
echter strijdig met de gedachte dat
het verstandig is om tot een zekere
spreiding van brandstoffen te komen.
Met name de heer Zijlstra heeft in dit
verband opmerkingen gemaakt over
de kernenergie. Hij heeft naar
aanleiding van de 8,7 cent die in het
regeringsstandpunt wordt genoemd,
enige malen het woord 'utopistisch'
gebruikt.
De heer Zijlstra (PvdA): Utopisch!
Minister Van Aardenne: Ik denk dat
het verschil subtiel is. Utopia
bestond weliswaar nergens, maar
toch was dat de ideale maatschappij!

Energiebeleid

De heer Zijlstra (PvdA): Als u een
beetje pech hebt, vergaat het u net
als Frederik van Eeden!
Minister Van Aardenne: Dat was
Walden! Laten we het maar niet over
de Waldenzen hebben! Ik ga terug
naar de kale cijfers. De 8,7 cent - al
of niet utopisch - is door het bureau
Motor Columbus toen nog eens
nader toegelicht. Er is gezegd dat het
eigenlijk redelijk aan de hoge kant
was en dat er termen aanwezig
waren om tot een verlaging te
komen. Zo utopisch vond men het
daar dus niet.
Ik ga nu even uit van de 8,7 cent.
De ontwikkeling van de dollar werkt
ook daarin door. Als je die ontwikkeling erbij betrekt, kom je nu op 8,1
cent uit. Daar moet het dus mee
vergeleken worden. De dollar werkt
ook hierin immers op allerlei manieren
door. Ik zeg nogmaals dat de 8,1
cent op basis van óns standpunt is,
dat door Motor Columbus als een
iets te hoog geprijsd standpunt werd
weergegeven. Dit betekent dat er bij
een barrelprijs van 18 a 19 dollar een
omslag te zien zal zijn.
Mijn mening strookt op dit punt
ongeveer met de gedachte van de
heer Zijlstra, want hij zei dat 20 dollar
een mooie evenwichtsprijs zou zijn.
Bij 20 dollar per barrel is kernenergie
dus zeker niet onvoordelig. Je hebt
dan wel het voordeel van de diversificatie.
De berekeningen van de SEP,
gepresenteerd in antwoord op vraag
1 2, leiden overigens tot een uitkomst
waarbij een produktiepark mét
kernenergie lagere kosten heeft dan
een produktiepark zónder kernenergie
ook bij een geanalyseerde gevoeligheid van de brandstofprijzen. In het
antwoord op vraag 15 is door de SEP
een berekening gemaakt van de
verschillende opwekeenheden,
waaruit blijkt dat de kostprijs van een
STEG-eenheid zelfs bij een 50%
lagere brandstofprijs niet of nauwelijks lager uitkomt dan die van een
kerncentrale.
De heer Van der Linden (CDA):
Houdt de minister het voor mogelijk
dat de kennis bij de produktiebedrijven
zo gering is dat zij in de ogen van
sommigen duurdere energiebronnen
zouden gaan gebruiken?
Minister Van Aardenne: Dat lijkt mij
een heroïsche veronderstelling, maar
dan wel met een heroïsme van de
slechte soort. Als men ziet hoe men
op dit punt in het buitenland te werk
gaat, dan geeft dat natuurlijk ook
aanwijzingen. In Noorwegen hoeft
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het natuurlijk niet, want daar heeft
men waterkrachtelektriciteit.
Overigens, men heeft daar nu
duidelijk ook te maken met beperkingen in de sfeer van de ruimtelijke
ordening. Afgezien hiervan kan men
daar natuurlijk voorlopig op een
goedkope wijze voorzien in de
elektriciteitsbehoefte. Ook elders zet
men echter de diversificatieprogramma's door.
De heer Zijlstra heeft nog geïnformeerd naar de uitkomst van een
studie van het CPB naar de macroeconomische gevolgen van de
nieuwbouw van kerncentrales. Deze
studie is inderdaad aan de gang. Ik
kan er nog geen uitkomsten van
presenteren. Wat de invloed op de
rente betreft zullen wij de uitkomsten
van het rapport af moeten wachten.
Als het rapport wordt uitgebracht, zal
het uiteraard worden gepubliceerd.

aanleiding geeft tot commentaar dan
zal ik u dat niet onthouden. Maar
misschien geeft het mij in het geheel
geen aanleiding tot commentaar.
Nogmaals ik moet het eerst zelf
kennen.
De heer Willems (PSP): Voorzitter!
Ik vind het merkwaardig dat wij nu
een rapport in het vooruitzicht
gesteld krijgen waarvan de minister
nog niet eens weet waarvoor hij het
gaat gebruiken. Hij heeft het toch
nodig om conclusies voor zijn
toekomstig energiebeleid te trekken?
Die conclusies zou hij dan toch naar
aanleiding van dat rapport opnieuw
aan de Kamer moeten meedelen?

Minister Van Aardenne: Dan moet
ik het toch eerst gelezen hebben? Ik
ken het nog niet. Als het rapport mij

Minister Van Aardenne: Nee, het
planbureau maakt toch wel eens
vaker rapporten over de invloed van
een bepaalde ontwikkeling die om
wat voor reden dan ook wenselijk
geacht wordt op macro-economische
cijfers? Zo kun je je ook van het
Sociaal en Cultureel Planbureau een
rapport voorstellen voor demografische ontwikkelingen. Daar zie je
bepaalde dingen in maar dat wil nog
niet zeggen dat je er allerlei beleid op
gaat loslaten. Je moet het natuurlijk
wel weten; je moet op de hoogte zijn
dat een bepaald beleid bepaalde
gevolgen kan hebben. Misschien
geeft het je aanleiding tot bijstellen
maar misschien ook niet. Daar is op
dit moment echter niets van te
zeggen want het is er nog niet. Dat is
het enige wat ik hier heb betoogd.
Opvallend was de volgende
opmerking van de heer Zijlstra. Hij
zei, dat wij met deze olieprijzen, die
toch structureel gedaald zijn, de
kernenergie wel voor ons uit kunnen
schuiven. Die kernenergie is niet
meer nodig en wij kunnen rustig
doorgaan, zo zei hij. Aan de andere
kant zegt hij dan dat hierdoor de
windenergie in de problemen komt.
Dat is natuurlijk ook zo.
Immers als de huidige olieprijzen
echt zo laag blijven - ik heb zojuist
aangegeven dat het mij op de lange
termijn zeer onwaarschijnlijk lijkt dat
die prijzen zo laag blijven - dan komt
ook de doelstelling van 1000 MW,
hetgeen ook een stuk van onze
diversificatie is, daardoor in het
gedrang. Toch meen ik, dat wij
moeten blijven diversifiëren en dat
wij ook de realisering van de 1000
MW windenergie moeten blijven
nastreven. Het NOW moet dan ook
gewoon worden doorgezet.
Overigens brengt mij dit op de
opmerking over de bovengrens van
de SEP van 1500 gulden per kW bij
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De heer Zijlstra (PvdA): Wanneer
kan de Kamer op zijn vroegst het
rapport krijgen?
Minister Van Aardenne: Dat durf ik
op dit moment niet te zeggen. Over
twee of drie maanden, zegt men mij
nu. Sommigen zijn meer in de twee
maanden geïnterresseerd dan in de
drie maanden.
De heer Zijlstra (PvdA): Dan zal ik
straks een motie indienen, waarin ik
vraag om het op een kortere termijn
te krijgen.
Minister Van Aardenne: De
uitvoering van zo'n motie zou
afhankelijk zijn van wat het CPB kan
doen en van het tijdschema dat men
bij het CPB heeft. Het moet natuurlijk
een werkstuk zijn waarvan het CPB
zegt: daarmee durven wij naar buiten
te komen.
De heer Zijlstra (PvdA): Als ik mij
niet vergis, heeft het CPB de berekeningen al afgesloten.
Minister Van Aardenne: Er zijn
misschien berekeningen afgesloten,
maar dat wil niet zeggen dat er niet
meer behoeft te worden getoetst. Ik
ken het rapport niet. De gang van
zaken bij het CPB is dat sommige
dingen verschillende malen worden
getoetst.
De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! De minister biedt ons dat
rapport aan maar op welke punten
van dat rapport gaat hij dan zelf in?

windinvesteringen. Die berekeningen
heeft de SEP vorig jaar uitgevoerd en
zij leiden tot de conclusie dat bij
4000 MW kernenergie in het jaar
2000 de uitgespaarde brandstofkos
ten een maximum investeringsbedrag
voor windenergie van 1500 gulden
per kW zouden rechtvaardigen als je
ervan uitging dat binnen het produktiepark kostenneutraliteit zou
heersen.
Wat je op het ene won, kon je op
het andere verliezen. Die berekening
gaat uit van een olieprijs van 35
dollar per vat en een dollarkoers van
f2,60 in het jaar 2000. Die 35 dollar
lijkt toch wel erg hoog vergeleken
met de 25 a 30 dollar waarover ik
zoeven sprak. Als de energieprijzen
inderdaad lager zouden zijn, dan zou
dit eerder tot een lagere dan tot een
hogere bovengrens leiden. Dat moge
duidelijk zijn.
Na de windenergie kom ik bij de
energiebesparing.
De heer Braams heeft gevraagd
naar een overzicht van het energiebesparingsbeleid bij de begroting
voor 1987. Ik zeg dat gaarne toe.
Dat brengt mij tot de warmtekracht. De heer Zijlstra vroeg waar de
studie van Krachtwerktuigen en de
NEOM bleef. Ik kan hem zeggen, dat
ze nu zeer nabij is. Ik heb ze in dit
weekend voorgelegd gekregen. Ze
zal u één dezer dagen bereiken. In
die studie wordt het technisch
potentieel zoals dat bekend was voor
1977, bijgesteld voor de situatie in
1984. Opvallend is dat, ondanks de
economische groei over die periode,
het warmteverbruik in diezelfde
periode is gedaald, ook door besparingen op warmte.
Het nu geïnventariseerde technisch
potentieel zal op grond van bedrijfstakontwikkelingen vertaald worden
naar een toekomstig potentieel. Dat
moet dan nog omgezet worden in
een economisch potentieel. Voor de
zomer zal de Commissie-WarmteKracht mij dan ook een rapport over
het economisch potentieel kunnen
aanbieden met een lijstje van
noodzakelijke maatregelen ter
realisering ervan.
Dit wil dus niet zeggen dat er
allerlei rapporten zijn met drievoudige
mogelijkheden. Het omgekeerde is
het geval. Die rapporten kan ik de
heer Tommei dus niet overleggen,
want ze zijn er niet.
De heer Tommei (D'66): Het ging
niet om rapporten met drievoudige
mogelijkheden. Het ging om een
schatting van wat er mogelijk zou
zijn. Het verbaast mij dat de minister

UCV56
10 maart 1986

56-25

Van Aardenne
de rapporten nu pas heeft gezien,
omdat ik uit de antwoorden van de
SEP het gevoel had gekregen dat de
SEP wel over deze rapporten
beschikte. In ieder geval werden
daarbij ook getallen genoemd.

De heer Tommei (D'66): Ik kom er
nog op terug.

Minister Van Aardenne: Ik kan de
voorzitter van de commissie-WK-ll
ernaar vragen. Ik herhaal dat ik het
rapport met zijn begeleidend
schrijven in het weekend voorgelegd
heb gekregen. Daar moest ik
uiteraard op wachten.

Minister Van Aardenne: De dalende
olie- en gasprijzen hebben effect op
zowel de kostprijs van de elektriciteitsopwekking in de openbare voorziening, waarover wij zojuist spraken,
als de kostprijs van warmte-krachtkoppeling. Hoewel de absolute
kosten van beide omlaag gaan, wordt
bij het huidige produktiepark het
verschil tussen de kostprijs van
elektriciteit in de openbare sector en
WKK kleiner. Daardoor komt de
rentabiliteit van de WKK onder druk
te staan. Het is dan ook heel opvallend
dat bij voorbeeld in de jaren zestig de
WKK helemaal niet tot bloei is
gekomen.
Energie was toen goedkoop, maar
je zag niet dat warmte-krachtkoppeling erg van de grond kwam, terwijl
het warmtegebruik toch wel aanwezig
was, in zelfs ruimere mate dan nu. Bij
de behandeling van het regeringsstandpunt naar aanleiding van de
Maatschappelijke Discussie heb ik al
opgemerkt, dat in het algemeen
verlaging van de kosten van de
elektriciteitsopwekking in de openbare sector - wat kan gebeuren door
herstructurering, kostenpooling, en
ook door installatie van goedkoop
basislastvermogen en ook nog door
de daling van gasprijzen - effect zal
hebben op de omvang van het
economisch potentieel van warmtekracht.
Laten wij wel zijn, warmtekracht is
voor de bedrijvensector natuurlijk
geen doel op zichzelf; het is een
middel om tot lagere stroomkosten
te komen. Daarop toetst men. Als
men op een gegeven ogenblik
constateert dat die lagere stroom ook
uit het openbare net te krijgen is, zal
men daar niet tot warmte-krachteenheden overgaan.
Ik ben het eens met de heren
Zijlstra en Lansink, die gezegd
hebben dat kleinschalige warmtekracht een goede zaak is.
Wij moeten dat ook bevorderen.
Wat dat betreft, ben ik blij dat
Gasunie en VEGIN, mede op onze
aandrang, besloten hebben het
gasprijsregime van de stadsverwarming voor een proefperiode van een
jaar ook te laten gelden voor de
kleinschalige warmtekracht. Daarmee
wordt het grootste deel - het gaat
ongeveer om twee derde - van de
gasinzet voor die installaties afgerekend tegen het schijventarief.
Een verdere ingreep die dwars
door de huidige prijssystematiek
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Minister Van Aardenne: Ik herhaal
dat het NEOM-rapport één dezer
dagen aan de Kamer zal worden
toegezonden. Ik wijs erop dat de SEP
en Krachtwerktuigen aan het
NEOM-rapport hebben meegewerkt.
De heer Tommei (D'66): Is het waar
dat de antwoorden van de SEP op die
rapporten gebaseerd zijn?
Minister Van Aardenne: Ik meen
van wel.
De heer Tommei (D'66): Is het dan
niet wat merkwaardig dat de rapporten kennelijk al zo lang beschikbaar
zijn dat de antwoorden van de SEP er
al op gebaseerd zijn, dat de minister
ze pas in het weekend heeft gezien
en wij ze nog niet hebben?
Minister Van Aardenne: De SEP
maakte deel uit van de commissie.
De in de commissie verkregen kennis
kan ook elders meehelpen bij het
beantwoorden van vragen. De kennis
is immers niet geheim. Het duurt iets
langer als een rapport aan de
regering wordt voorgelegd en het
rapport bovendien nog moet worden
voorzien van een brief aan de Kamer.
Dat is dus nu gebeurd.
Ik denk dat het het meest vruchtbare
is dat de leden de rapporten bestuderen. Dat is het rapport zoals het
door de NEOM Krachtwerktuigen is
opgesteld, vergezeld van een brief
van de voorzitter van de Commissie
WK-II en een aanbiedingsbriefje van
mij.
De heer Tommei (D'66): Als er
alleen maar een aanbiedingsbriefje
bij zit, was het dan niet relevant
geweest als wij tijdig voor deze
vergadering over die rapporten
hadden beschikt, waar wij zo lang
van tevoren deze vergaderdatum
hebben vastgelegd? Was er dan geen
zinvoller discussie over dit soort
zaken mogelijk geweest dan een
discussie over rapporten die wij nog
niet hebben gezien?

heen zou lopen, waardoor men
uitdrukkelijk op heel gespannen voet
komt te staan met de marktconformiteit van de gasprijzen, lijkt mij geen
goede zaak. In de loop van het jaar
zullen Gasunie en VEGIN eerst hun
ervaringen evalueren. Daarna zullen
wij verder zien.
Overigens wijs ik erop dat kleinschalige warmtekracht op een andere
manier gestimuleerd wordt. Ik noem
subsidiëring van een investering bij
demonstratieprojecten, subsidiëring
van haalbaarheidsonderzoeken,
enzovoorts. Er moeten drempels
worden weggenomen zonder de
marktconformiteit zelf te schaden.
Een lagere grens dan 250 kW zou
echter geen zin hebben, omdat bij
het gekozen systeem het naar het
elektriciteitsopwekking toe te
rekenen gedeelte van de gasinzet
niet boven 170.000 m3 uitkomt en
dus niet voor grootverbruikerstarief
in aanmerking kan komen.
De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Onze gedachte was nu
juist, deze 170.000 m3 niet meer bij
een en ander te betrekken. Zone A
zou dus vergeten kunnen worden en
men zou onmiddellijk bij zone B
kunnen beginnen. Dat geldt ook voor
de kleine verbruiker, voor zover het
het elektriciteitsgedeelte van de
warmtekrachtkoppeling betreft.
Minister Van Aardenne: In de
filosofie dat er een kleinverbruikersschijf is tot 170.000 m 3 is het toch
niet logisch om, nu het langs deze
lijn gaat, een geheel ander tarief toe
te passen. Dat ligt toch niet voor de
hand?
De heer Zijlstra (PvdA): U hebt toch
ook al afwijkende tarieven voor
tuinders, giganten, enzovoorts?
Waarom kan gezien de doelstelling
van het beleid, namelijk een eerlijke
concurrentie met de grootschalige
elektriciteitsproduktie, dan ook niet
van een andere richtlijn worden
uitgegaan? Waarom kan een en
ander niet op die manier worden
verwerkt?
Minister Van Aardenne: De
tuinders vormen inderdaad een
bepaalde uitzondering. Dat is
bekend.
De heer Van der Linden (CDA): Het
gaat niet om een afwijkend tarief
maar om de stookoliekwaliteit.
Minister Van Aardenne: Daar wordt
één schijf overgeslagen. Dat is
inderdaad een uitzondering. Daar lag
dan ook de gehele problematiek van
de bedrijfstak.
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De heer Zijlstra (PvdA): Nu hebben
we de problematiek van een gezonde
Nederlandse energievoorziening.
Minister Van Aardenne: Waarom?
Hangt een gezonde Nederlandse
energievoorziening af van de grens
van 250 kW bij kleinschalige warmtekracht?
Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): De heer Zijlstra heeft
ook nog een tweede termijn, Mijnheer
de Voorzitter!
Minister Van Aardenne: Die heeft
hij toch al.
Op de opmerkingen van de heren
Lansink en Braams over de stadsverwarming wil ik het volgende zeggen.
Het verloop van de energieprijzen
beïnvloedt ongetwijfeld de rentabiliteit van de stadsverwarmingsprojecten. Tot een aantal projecten is
overigens besloten bij energieprijzen
die lager zijn dan die, welke nu
gelden. Dat is dan nog een gelukkige
bijkomstigheid. Per project zullen de
gevolgen nogal anders zijn. Bij
stadsverwarming gaat het ook om
lange-termijnontwikkelingen tot het
jaar 2000 of misschien nog langer.
De rijksoverheid draagt door middel
van de lening bij de NEOM ook bij
aan vermindering van het risico voor
de exploitanten. NEOM streeft in
samenwerking met bedrijven naar
verbetering van de bestaande
projecten door eventuele uitbreiding
als dat rendabel is.
Voorts streeft zij in ieder geval naar
technische en economische optimalisatie. Het voorstel van de VESTIN
echter, om het systeem van
gasprijsbepaling voor stadsverwarming te wijzigen - een systeem
dat overigens pas sinds 1984 in de
huidige vorm bestaat - is mijns inziens
echter geen logisch antwoord. Ook
dan zal men dwars door het thans
gehanteerde gasprijssysteem heengaan. Het lijkt mij dat het verstandiger
is om ook hier een consistent beleid te
voeren en niet bij een bepaalde
verandering in de prijsstelling opeens
weer tot andere normen te komen.
Een aantal sprekers heeft gevraagd
hoe het staat met de bouw van de
kerncentrales. De commissie heeft
mij op 27 februari gevraagd, inlichtingen te verstrekken over de stand
van zaken bij de voorbereiding van de
bouw. In het bijzonder werd mijn
visie gevraagd op de voor- en
nadelen van de aanbiedingen van
verschillende leveranties en op de
mogelijke bijdrage van de Nederlandse industrie. Het lijkt mij eigenlijk
wenselijk dat ik die informatie nu
geef.
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Essentieel is duidelijkheid over de
rol van de overheid bij dat proces. De
keuze is primair de verantwoordelijkheid van de betrokken elektriciteitsbedrijven en de elektriciteitssector
als geheel. Door regering en parlement zijn echter randvoorwaarden
gesteld en kanttekeningen geplaatst:
de doelstelling van zo laag mogelijke
produktiekosten van elektriciteit uit
een kerncentrale, de energiepolitieke
doelstelling dat in 1995 de eerste
centrale in produktie komt, de
noodzaak om gegeven die doelstellingen de risico's van projectvertraging
zo veel mogelijk te vermijden en
daarom uit te gaan van een elders
vergund en bedreven reactortype, de
verwachting dat de bouw van één of
meer kerncentrales substantiële
orders voor de Nederlandse industrie
oplevert - ongeveer 65% - en dat
daarbij waar mogelijk overdracht van
technologie plaatsvindt, de mogelijkheid om in het kader van een
reactor-deal samenwerking met
betrekking tot de staart van de
splijtstofcyclus te onderzoeken, de
mogelijkheid dat in het karakter van
een reactor-deal algemene overwegingen van handelspolitieke aard een
rol spelen.
Met het Gemeenschappelijk
bouwbureau kerncentrales, het GBK,
heeft alleen nog contact plaatsgevonden. Het GBK is een samenwerkingsverband van PZEM, PNEM, PLEM en
binnenkort ook de EPON. Men is
thans bezig met de opstelling van de
specificaties in aanbestedingsdocumenten. Eind april, begin mei wil
men offertes aanvragen. Offertes
worden eind van dit jaar verwacht.
Begin volgend jaar kan dan een
keuze worden gedaan. In ieder geval
is duidelijk merkbaar dat er veel
interesse is voor de Nederlandse
markt. Door het GBK is nog geen
keuze gedaan betreffende de
samenstelling van de zogenaamde
'bidders list'.
Uit concurrentieoverwegingen
moeten uiteraard voldoende bedrijven
kunnen meedingen. Wel zijn er
wegens het tijdschema en de
beperkte capaciteit bij het GBK en de
betrokken bedrijven zeker beperkingen. Ik schat dat een viertal offertes
wordt gevraagd. Dat is echter een
schatting mijnerzijds, want het GBK
is toch autonoom in dezen. In elk
geval is er vanuit de overheidspolitiek
geen reden aanwezig, bij voorbeeld
uit een oogpunt van veiligheidsvereisten, om enigerlei leverancier uit te
sluiten. Alle grote leveranciers
voldoen aan de eis van een elders
vergund, gebouwd en beproefd type.
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Zij kunnen aanbieden binnen het
vermogensbereik van 900 tot 1300
MW.
De aanbestedingsformule staat
nauwelijks meer ter discussie. Ik
verwacht dat het GBK zal kiezen voor
de turnkey-aanpak. Dat wil zeggen dat
met uitzondering van specifieke
lokatiegebonden aspecten als koeling,
netaansluiting en dergelijke er één
contractuele relatie wordt beoogd
tussen opdrachtgever en hoofdaannemer. Ook het Motor Columbus-rapport
wees in die richting. Mogelijk is wel
het verzoek aan aanbieders om een in
deelpakketten opgesplitste offerte uit
te brengen ten behoeve van de
doorzichtigheid en het realiteitsgehalte
van de Nederlandse industriële
inschakeling.
Bij turnkey mag verwacht worden
dat de hoofdaannemer in de regel de
leverancier is van het nucleaire
systeem en dat deze een consortium
vormt met leveranciers van andere
grote systemen: de turbine, de
generator, het civiele deel. Naarmate
de elektriciteitswereld en de Nederlandse industrie meer ervaringen
opdoen, kan deze turnkey-aanpak
eventueel worden gewijzigd.
Hoofddoelstelling is een lage
stroomprijs. Daarmee wordt het
grootste profijt verkregen voor het
Nederlandse bedrijfsleven. Dat
impliceert dat een scherpe bouwprijs
voorop staat. Een grote concurrentie
tussen systeemleveranciers is
daartoe noodzakelijk. Dat geldt ook
voor de concurrentie tussen de
toeleveranciers. De verwachting is
echter toch reëel, dat het Nederlandse
aandeel 65% kan zijn. Motor Columbus kwam tot 55 a 75%. Er is een
recent diepteonderzoek van het
bureau Electro Watt in opdracht van
de IREM, dat de IREM mij heeft
aangekondigd en mij graag wil
overhandigen. Daarin komt men tot
70%, maar daarbij is geen rekening
gehouden met prijsaspecten.
Nederlandse bedrijven zullen
concurrerend moeten werken. Ze zijn
van tevoren niet verzekerd van een
substantieel aandeel. Zij zullen
moeten kiezen, of al dan niet wordt
geïnvesteerd in nieuwe produktiecapaciteit en kwaliteitsprogramma's.
Wanneer de Nederlandse industrie
tot deze nieuwe uitdagingen bereid is
- daarover ontvangen wij gelukkig
positieve signalen - dient men ook
gelegenheid te hebben om zich
duidelijk en serieus te kunnen
kwalificeren. Ik zal trachten, daarover
met de betrokkenen procedureafspraken te maken. Waar mogelijk en
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nodig, zal de industrie nog ondersteuning worden geboden ter optimalisatie van het Nederlandse aandeel.
Denkt u maar aan de hulp bij het
opzetten van kwaliteitsprogramma's
of in de ontwikkelingssfeer.
Om te voorkomen dat de Nederlandse industrie ten onrechte uit de
boot zou vallen vanwege vermeende
technische tekortkomingen bij een
concurrerende prijs, denk ik aan
inschakeling van een onafhankelijk
adviesbureau dat over de nodige
expertise beschikt. Op dat terrein
zullen wij er met de IREM over
moeten overleggen of het bij
voorbeeld mogelijk is om tot een
informatiepunt te komen ten behoeve
van de inschakeling van het Nederlandse bedrijfsleven.
De heer Ernsting (CPN): Voorzitter!
Het ging heel snel, maar het is mij
opgevallen dat de minister aan het
begin een aantal randvoorwaarden
nevenschikkend heeft geformuleerd.
Gaandeweg sprak hij in zijn betoog
over de hoofddoelstelling van lage
stroomkosten. Moet ik hieruit
begrijpen dat, ook als het gaat om
het belang van het Nederlandse
bedrijfsleven, daarbij de hoofdtoetsing zal liggen? Met andere woorden,
moet ik begrijpen dat eventueel ten
gunste van de hoofddoelstelling
genoegen wordt genomen met een
lager aandeel van de Nederlandse
industrie in de bouw?
Minister Van Aardenne: Het zou zo
gezegd kunnen worden dat voor het
Nederlandse bedrijfsleven als geheel
een zo goedkoop mogelijke bouw
aangewezen is. Voor de Nederlandse
toeleverancier is het natuurlijk mooi,
als hij een betere prijs haalt. Ik heb
echter gezegd dat dit niet doorslaggevend kan zijn. Het is een uitdaging
voor de Nederlandse industrie om
concurrerend te zijn.
Als er remmingen zijn in die zin
dat het buitenlands consortium zou
zeggen dat de Nederlandse industrie
niet genoeg ervaring heeft of
dergelijke, dan moeten deze doorbroken worden. De Nederlandse
industrie moet dus wel degelijk aan
de bak kunnen komen. Er zijn
voldoende redenen om aan te nemen
dat, als men inderdaad de kans krijgt
om aan de bak te komen, er dan ook
voor ongeveer 65% een aandeel uit
zal rollen. De Nederlandse industrie
moet zich dan echter wel inspannen
en concurrerend zijn.
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De heer Willems (PSP): Voorzitter!
De mininster begon zijn betoog op
dit punt met de vraag wat de rol van
de overheid was in dit proces. Hij
heeft die vraag volgens mij nog niet
beantwoord.
Minister Van Aardenne: Ik dacht
dat dit de essentie van mijn mededeling was. Ik moet mij hier natuurlijk
beperken tot de rol van de overheid.
De GBK heeft hier een eigen verantwoordelijkheid in. Ik wil dat nog eens
onderstrepen. Het laat de overheid
echter niet koud. Vandaar dat de
overheid zegt: wat wij kunnen doen
om de Nederlandse industrie, die via
de IREM een spreekbuis heeft,
daarbij in te schakelen, zullen wij niet
laten.
Nu ik toch over deze zaak spreek,
maak ik nog een enkele opmerking
over de Candu naar aanleiding van
een vraag van de heer Braams. Dit is
een aantrekkelijk technisch systeem.
In Canada is het ook zeer economisch.
Onze veiligheidsfilosofie is echter
geënt op kennis over lichtwaterreactoren. Ik begrijp dat een en ander in
de PKB, deel d., toegespitst is op
lichtwaterreactoren. Daardoor komt
de Candu als zodanig ook al niet
meer in aanmerking. Dit vindt zijn
achtergrond in de relatief hoge
tritiumlozing bij normaal gebruik van
het huidige ontwerp en derhalve de
drinkwaterproblematiek die daardoor
zou kunnen ontstaan. Daarom is de
PKB beperkt tot lichtwaterreactoren.
De heer Lansink (CDA): Dit is een
andere beschouwing dan de heer
Tiktak onlangs in een interview te
kennen heeft gegeven, wat zijn
voorkeur betreft. Dit is mij ook
opgevallen. Hiermee is gelijk één van
de schriftelijke vragen beantwoord
die ik gesteld heb over de RKB.
Daarin wordt inderdaad alleen maar
over lichtwaterreactoren gesproken.
De heer Tiktak heeft in een interview
te kennen gegeven dat de Canadezen
dat inderdaad konden vergeten, maar
om heel andere redenen, namelijk
vanwege de goede ervaring met de
lichtwaterreactoren.
Minister Van Aardenne: Dat is een
bijkomende reden. De technologie is
afwijkend. Wij zijn het hier niet zo
gewend. Roemenië ligt tenslotte ook
niet naast de deur. Ik plaatste net al
even de kanttekening dat wij iets
moeten proberen wat wij snel kunnen
toepassen en dat wij niet al te wild
moeten gaan experimenteren. In de
PKB echter alleen al is die om deze
eerder genoemde reden uitgesloten.
Dit is vrij absoluut.
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De heer Braams (VVD): Ik wil een
interruptie plaatsen naar aanleiding
van het rapport van de commissie die
in Canada een studie heeft gemaakt
over de veiligheid. Ten aanzien van
de veiligheid zegt men dat op basis
van de bij de studiegroep en tijdens
de studie verkregen kennis de vraag
over de veiligheid positief kan
worden beantwoord.
Het Candu-ontwerp bevat enkele
aantrekkelijke veiligheidseigenschappen en alhoewel op enkele punten
nader onderzoek is vereist zijn er
geen fundamentele tekortkomingen
geconstateerd. Mede gezien het feit
dat de Candu-reactor kan worden
beschouwd als een beproefd type,
zijn er geen belemmeringen die een
toepassing zoals genoemd in de weg
zouden staan, aldus het rapport dat
de minister in 1981 aan de Kamer
heeft toegestuurd.
Minister Van Aardenne: Inmiddels
is het PKB-standpunt uitgekomen.
Dat is de vrucht van een zorgvuldige
overweging geweest. Daarbij is de
relatief sterke tritiumlozing de
achtergrond geweest om ons te
beperken tot lichtwaterreactoren.
Het zal wel bij de vragen over de PKB
aan de orde komen. Wij proberen de
andere vragen ook spoedig te beantwoorden. Het zijn er 300. Ik hoop dat
de Kamer voor het paasreces het
antwoord heeft ontvangen.
De heer Ernsting (CPN): Ik zou het
maar rustig aan doen, hoor.
De heer Braams (VVD): Dan moeten
wij met de paasdagen 300 antwoorden doornemen.
Minister Van Aardenne: U heeft
tijdens de paasdagen hiervoor de
tijd, dat is toch keurig verdeeld.
Daarbij komt uiteraard ook de
afvalproblematiek aan de orde. Ik
meen dat collega Winsemius eind
deze maand zijn standpunt zal
bepalen over de te volgen procedure
met betrekking tot de lokatiekeuze
voor de interimopslag. Dat kan men
dus ook op vrij korte termijn verwaclv
ten. Men weet dat Lofra Moerdijk en
Borsele beide als in aanmerking
komend aangewezen heeft met een
lichte voorkeur voor Borsele.
Ik kom aan de wijziging van de
Mijnwet m.b.t. de eeuwigdurendheid
van de concessies. Op het continentaal plat geldt een en ander niet,
want daarvoor geldt een termijn van
40 jaar. Op het land gelden ze nog
altijd wel, want Napoleon keek niet
verder dan het land lang was en had
nog geen gedachten over mijnen op
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zee en zelfs niet over zeemijnen,
want die bestonden ook nog niet. Wij
vinden dat deze zaken gelijk gesteld
moeten worden. Wat dat betreft, is er
toch reden voor een interimherziening
van de Mijnwet, want een totale
herziening duurt te lang. Er zijn nu
concessie-aanvragen en er is
eigenlijk geen reden om met eeuwigdurende concessies te blijven zitten,
want dat is toch een griezelige
positie.
De heer Braams heeft over de
zesde ronde gevraagd naar de
criteria. Deze criteria zijn gepubliceerd
in de Staatscourant, nrs. 192 en 217
uit 1985. Dat zijn ook de criteria
waarvan de Rijks Geologische Dienst
uitgaat in de eerste beoordeling.
Daarna gaat het van de Mijnraad. Ik
wil erop wijzen dat ik de Mijnraad niet
bij de integratie in adviesraden heb
opgenomen, omdat deze raad een
heel ander karakter heeft, want men
brengt daar een advies aan de
minister uit dat wellicht formeel niet
bindend is, maar wel buitengemeen
zwaarwegend is.
Dit is nu juist een lichaam waarvan
men kan verwachten dat men bekijkt
of de criteria, die zijn geformuleerd in
het stuk en dergelijke, op de juiste
wijze tot uitdrukking zijn gebracht.
Het is een menselijke factor dat
degene die het niet krijgt, hoogst
ongelukkig is en zegt dat hij het wel
had moeten krijgen.
Hij kan dan ook zeggen: 'Ze zullen
het de anderen wel gegeven hebben,
omdat
'. Dan kan men invullen
wat gewenst is. Ook dat is erg
menselijk. Zo ziet men dat telkens
gebeuren. Vandaar de zeer zorgvuldige opbouw van die toekenning. De
vorige keer hebben wij gezien, dat
men zich met zijn allen op de
veelbelovende blokken stort. Wij
hebben nu ook gezegd: 'Je kans
wordt groter, als je er een wat
minder blok bij neemt'. Wanneer er
een aantal op veelbelovende blokken
zit en er dus een keuze gemaakt
moet worden, dan wordt die in
laatste instantie door de minister
gemaakt, maar in wezen door de RGD
en de Mijnraad.
De heer Braams (VVD): Dat was
inderdaad het nieuwe criterium,
namelijk de mate waarin de aanvrager
bijdraagt aan een evenwichtige
spreiding van de opsporingsactiviteiten op het Nederlands continentaal
plat. Mijn vraag was, of dit een
criterium is van vergelijkbare
objectiviteit als de andere. Of komt
hier een subjectief element in?
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Minister Van Aardenne: Neen. Als
door de huidige prijsstelling de
marginale blokken helemaal niet in
aanmerking zouden komen, dan
zouden al die maatschappijen kunnen
zeggen: wij schrijven er helemaal niet
op in; wij zien het wel. Stel dat een
drietal maatschappijen zich stort op
een veelbelovend blok, maar één
zegt, dat, als zij het krijgt, zij het
marginale blok er ook bij neemt, dan
speelt dat ook een rol in die afweging.
Normaal, het is geen voorschrift dat
zij dat moet doen.
Wanneer zij dan weer een heel
slecht geologisch rapport voor haar
hoofdblok heeft, dan ligt zij er ook
weer uit. Maar bij gelijkwaardige
aanvragers, kun je op die manier de
marginale blokken tot ontwikkeling
krijgen.
De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik hoor dat de minister
nog een heleboel weet van Holland
Sea Search.
Minister Van Aardenne: Dat is een
maatschappij die meedoet met
bepaalde andere grote operators en
wier inschrijving ook aan de Mijnraad
wordt voorgelegd, net zoals alle
andere.
Ik kom dan te spreken over de
kleinverbruikersprijs van het aardgas.
Dit is uiteraard een dankbaar
onderwerp. Laatst hebben wij er een
gedachtenwisseling over gehad in de
Kamer, bij de interpellatie van de
heer Zijlstra.
Eigenlijk heb ik, aan hetgeen ik
toen heb gezegd, niet veel toe te
voegen. Ik heb aan de Gasunie en
aan de VEGIN gevraagd om te gaan
onderhandelen en mij voor 1 april de
uitkomst mee te delen. Het is dus
nog niet zover. Ik heb die uitkomst
ook nog niet. Ik weet dat men druk
bezig is. Misschien krijg ik twee
antwoorden. Wij wachten af. Ik heb
al gezegd dat, als ergeen overeenstem
ming is, zich de vraag voordoet, of
de minister zelf zou moeten gaan
handelen. Ik doe dus op dit moment
geen uitspraak over centen.
Ik heb in dat debat duidelijk
genoeg uiteengezet dat wij, ook bij
de kleinverbruikersprijs van het gas,
niet de dagnotering volgen en dat er
geen enkele reden is om daarbij een
andere wijze van prijsvaststelling te
plegen. Bij alle andere contracten is
dat ook het geval. Het gebeurt dus
met een zekere referentieperiode en
wellicht een zekere tussenperiode.
Bij daling van de huisbrandoliepariteit
gaat ook de gasprijs van de kleinverbruikers volgen, net als de grootver-
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bruikers volgen op de stookolie. Ook
daar zit een zekere naijling in. Per
contract wisselt het nog wel eens.
De heer Ernsting heeft gevraagd
naar de juridische positie. Hij heeft
gevraagd, of ik al verder heb gestudeerd met mijn juristen. De juristen
studeren en ik neem het in mij op.
Eerstbepalend is het resultaat van de
onderhandelingen tussen VEGIN en
Gasunie. Komen de partijen eruit,
dan ligt het voor de hand om het
onderhandelingsresultaat over te
nemen, uiteraard na toetsing op de
marktwaardebenadering. Dan wordt
de beschikking van 30 oktober 1985
ingetrokken.
Komt men er niet uit dan moeten
de voorstellen en de argumenten van
de partijen door mij worden gewogen.
De grondslag voor toepassing van de
WAP is de vraag, of de KV-prijs
onder de marktwaarde kornt. Zou dat
optreden, dan moet een nieuwe
beschikking, uitgaande van de
HBO-pariteit, kunnen worden
uitgevaardigd.
De heer Ernsting (CPN): Voorzitter!
Dat is het probleem niet. De minister
zegt, dat als het onder de marktwaarde
komt, de WAP in werking treedt. Als
ze er echter niet uit komen, komt er
helemaal niets, dus niet boven en
niet onder de marktwaarde. De vraag
is dus, wat in die situatie de bevoegdheid van de minister bij het nemen
van maatregelen is.
Minister Van Aardenne: We
hebben het erover gehad dat dan de
huidige prijs blijft voortbestaan, maar
dat er dan ook reden is een nieuwe
beschikking te slaan.
De heer Ernsting (CPN): Op grond
van wat dan? Niet op grond van de
WAP.
Minister Van Aardenne: Neen, want
we zitten er boven. Dan is het van
het grootste belang voor de burgers
dat men spoedig tot overeenstemming komt. Laat men zich dat ter
harte nemen.
De heer Tommei (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! Dit is toch een relevant
punt. De minister staat als men het
niet eens wordt, volstrekt machteloos.
Dat hebben we destijds in de
interpellatie al geconstateerd. Dat
betekent wel dat ik van hem in het
overleg met de beide onderhandelingspartners mag verwachten dat hij
zodanige invloed uitoefent dat men
er ook uit komt, misschien met wat
druk.
Minister Van Aardenne: Neen, druk
oefenen we nooit uit.
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De heer Tommei (D'66): Ik vind dat
helemaal niet onfatsoenlijk, hoor.
Minister Van Aardenne: We
hebben natuurlijk wel een rnarktwaardefilosofie. Die hebben wij wel als
beleidslijn vastgelegd. Daaraan
toetsen we.
De heer Ernsting (CPN): Is het nu
niet verstandig gewoon duidelijk vast
te stellen dat u in dat geval moet
uitwijken naar de Prijzenwet en dat u
dus niet op grond van de WAP maar
op grond van de Prijzenwet een
beschikking zult moeten treffen?
Minister Van Aardenne: De juristen
hebben niet naar de Prijzenwet
gekeken.
De heer Ernsting (CPN): Dan zou ik
u adviseren dat nog eens te doen.
Minister Van Aardenne: Laten we
dat maar eens doen. Daarin worden
'conjuncturele omstandigheden'
genoemd en die zijn er vast niet.
Verder wordt daarin gesproken over
'beteugeling van de inflatie' en zoals
men weet nadert die tot nul. Er is dus
niet zoveel te beteugelen. Dat is het
bekende afremmen van de stilstaande
auto.
De heer Zijlstra zei over de
systematiek van de vaststelling van
de kleinverbruikersprijs dat de
inkoopprijs en de eindverbruikersprijs
zijn vastgesteld, waardoor ook de
marge eigenlijk vastligt en dat
daardoor bij de distributiebedrijven
de puf eruit gehaald wordt. Hij
vroeg of het niet raadzaam is, tot de
citygate-methode over te gaan. Die
methode is niet tegengesteld aan de
huisbrandolie-filosofie. Je kunt de
citygate-methodiek wel degelijk op
de huisbrandolie-filosofie loslaten,
met een soort gemiddelde distributiekosten en je kunt het ook op een
andere niet door mij voorgestane
prijsbasis toepassen.
Het zijn dus geen tegengestelde
zaken. Onderhandeld wordt nu
echter over de eindverbruikersprijs
en over de marge. Als prijs en marge
zijn vastgesteld, kan ieder bedrijf
door efficiënt werken het saldo op de
bedrijfsrekening beïnvloeden. Het is
ten slotte een adviestarief van de
VEGIN. Er zijn ook bedrijven die wel
eens wat teruggeven.
De VEGIN heeft zich bij mijn weten
overigens nog niet formeel voor het
citygate systeem uitgesproken. Er
zitten in de VEGIN-benadering twee
elementen. Men wil een wijziging,
waardoor men gaat onderhandelen
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over de inkoopprijs in plaats van over
de eindverbruikersprijs en men wil
een andere, basiswaarde, stookolie in
plaats van huisbrandolie en dus de
schijven doorlopen. Over het laatste
hoeven we niet lang meer te spreken.
Ik heb al gezegd, dat het twee
zaken zijn die naast elkaar staan.
Voor de Gasunie en dus voor de staat
hoeft het helemaal geen verschil te
maken, of men de ene dan wel de
andere weg bewandelt. Het is een
keus die de partijen hebben gemaakt,
maar daarmee zijn niet alle vrijheidsgraden opgeheven.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom toe
aan het energieonderzoek, waaraan
de heer Lansink nogal veel aandacht
heeft besteed. Hij vroeg zich af, of,
gelet op de sectorraden, de REO kan
worden gemist. Indertijd is besloten
het energieonderzoek onder te
brengen bij de AER en de onderzoekskwaliteit bij de RAWB. De AER is nu
bezig met een advies over het
energieonderzoek. Eerlijk gezegd,
heb ik er geen behoefte aan om die
heldere structuur te gaan veranderen.
Ik meen, dat het goed loopt.
De heer Lansink (CDA): Inmiddels is
het wetsontwerp Sectorraden op de
tafel van de Kamer gelegd. Dit biedt
andere mogelijkheden voor het
vragen van advies.
Minister Van Aardenne: Dat is zo,
maar dat houdt niet in, dat wij de
weg terug moeten, wat het energieonderzoek betreft.
De heer Lansink heeft enkele
kanttekeningen bij het energieonderzoek geplatatst, waarmee ik het
grotendeels eens ben. De overheid
dient zich naar zijn mening - en ook
naar mijn mening - geleidelijk minder
met details bezig te houden en bij de
implementatie van ontwikkelde
opties ruim baan te geven aan
erkende ingenieursbureaus. Ik meen
dat de thans gekozen opzet - PEO en
NEOM op afstand van de overheid voorkomt dat overmatige bemoeienis
met details plaatsvindt. Bovendien
biedt het de mogelijkheid van
inschakeling van de beste expertise.
Ik ben het ook eens met de heer
Lansink, dat het fundamentele
onderzoek voldoende gewicht moet
houden. Ook hier moeten wij ervoor
oppassen, dat korte-termijnprijsontwikkelingen niet het energieonderzoek in een bepaalde richting gaan
duwen. Zo heb ik onlangs nog een
uitgebreid meerjarenonderzoek op
het gebied van brandstofcellen
kunnen goedkeuren.
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Voorzitter! Ik kom thans over het
elektriciteitsplan te spreken. De heer
Zijlstra heeft gevraagd of het niet te
veel nadruk geeft op het grootschalig
vermogen. Volgens de opzet van de
ontwerp-elektriciteitswet dient bij de
planning van het grootschalig
vermogen expliciet rekening gehouden te worden met de ontwikkeling
van rendabel decentraal vermogen,
hetwelk ook conform het regeringsbeleid met voorrang dient te worden
opgezet. Dat geeft toch voldoende
waarborg, dat de distributiebedrijven
dat decentraal vermogen zullen
realiseren. In het Elektriciteitsplan
wordt dit meegenomen, omdat de
behoefte aan grootschalige produktie
daardoor vermindert. Evenals het
verbruik een gegeven is, is decentrale
opwekking een gegeven.
De democratische controle van het
Elektriciteitsplan werkt in ons
systeem anders dan op provinciaal
en gemeentelijk niveau. De normale
gang van zaken op rijksniveau is, dat
de minister op basis van zijn beleid
uitvoeringsbeslissingen neemt, zoals
de goedkeuring van een elektriciteitsplan. Over dat beleid en die beslissingen kan hij door de Kamer ter
verantwoording worden geroepen.
Zowel het plan als de goedkeuringsbrief zal aan de Kamer worden
verzonden.
De heer Lansink heeft gevraagd, of
een kerncentrale zo maar in het
Elektriciteitsplan kan worden
opgenomen, dit naar aanleiding van
de plannen van EPON. Formeel kan
de SEPdatdoen. Er is wel goedkeuring
nodig van de minister van Economische Zaken. Die laat zich te voren
adviseren door de AER. Die hele
gang is voorzien. De SEP moet zeer
zorgvuldig te werk gaan; dat gebeurt
ook. Ik neem aan dat het conceptelektriciteitsplan pas vorm zal krijgen,
naaat de behandeling van deel D in
de Kamer heeft plaatsgevonden.
Voor Pasen zullen de vragen wat dat
betreft worden beantwoord.
Er zijn enkele vragen over de
gigantenregeling gesteld. De huidige
restitutieregeling loopt tot 1 januari
1988. Op het ogenblik is er nog
sprake van een geringe basisrestitutie,
maar bij de huidige olieprijs wordt
nul snel benaderd.
Dat wil niet zeggen dat wij na
1987 geen problemen meer zouden
hebben. Het is helemaal niet zeker
dat de energieprijs zo laag blijft als
nu het geval is. Echter, op dit
moment zijn er geen grote problemen
De vraag is, in hoeverre er later een
zekere overbrugging zou moeten
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plaatsvinden totdat een voldoende
evenwichtig samengesteld brandstof
pakket voorhanden zou zijn, dat
de vergelijking met de situatie in
andere landen zou kunnen doorstaan.
Op grond daarvan zou de regeling
niet meer nodig zijn.
Ik moet erop wijzen dat de regeling,
zoals zij nu geldt, door de Commissie
tot en met 1987 is goedgekeurd en
dat de IEA heeft gesteld, dat wij
daarmee moeten ophouden omdat
het om concurrentievervalsende
regelingen gaat. Misschien hebben
wij nu juist te maken met een goede
ontwikkeling, waarbij enkele jaren
lage prijzen gelden. In die situatie
hebben wij zo'n regeling niet nodig.
Intussen is er een reden te meer om
hard te werken aan de diversificatie.
De heer Van der Linden (CDA): Ik
meen dat u daarmee het probleem
niet hebt opgelost. In de periode
tussen 1 januari 1988 en het
moment, waarop wij goedkope
elektriciteit krijgen, blijft zich een
onzekere factor voordoen, waardoor
het investeringsklimaat negatief
wordt beïnvloed. Dat is toch zeer
belangrijk.
Minister Van Aardenne: Er zijn
natuurlijk méér onzekere factoren in
de wereld. Wij moeten ons geen
extra zorgen maken. Indertijd, toen
olie en gas buitengemeen duur
waren, is deze noodoplossing
gevonden, die bovendien het
voordeel bood dat de schatkist er
wat beter van werd. De grote nood
van dat moment is nu echter niet
meer aanwezig. Natuurlijk kan die
nood weer herleven maar als dat
gebeurt, beschikken wij over een
aantal kolencentrales. Door het
ombouwbeleid kan men in belangrijke
mate tegemoet komen aan deze
problematiek, al kan dit niet voor alle
moeilijkheden gelden bij dit verschil
tussen kolen- en gasprijs.
Als de olieprijs zich herstelt - ik
verwacht dit wel - zal het verschil
niet meer zo groot worden. Dat kan
wel het geval zijn in de jaren negentig
maar dan hebben wij weer kerncentrales, die voor een verdere spreiding
kunnen zorgen. Wij moeten niet
zorgeloos zeggen dat dit voor eens
en voor altijd van de baan is maar wij
moeten ons ook niet het hoofd
breken en in zeer moeilijke onderhandelingen in Brussel treden voor een
zaak, die misschien helemaal niet
nodig blijkt te zijn.
Als wij deze regeling zouden willen
handhaven, zouden wij daar nu
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bijzonder weinig argumenten voor
kunnen aanvoeren. In Brussel zou
men vragen: waarom willen jullie dat;
jullie zijn helemaal niet in een zo
slechte positie vergeleken met
andere landen. Wanneer men in een
uitzonderingspositie verkeert, zoals
vijf jaar geleden het geval was, heeft
men ook argumenten om in Brussel
te bereiken dat er wat aan wordt
gedaan. Ik vind dat wij de vinger aan
de pols moeten houden en gebruik
moeten maken van de luwte van dit
moment.
De heer Van der Linden (CDA): Ik
wil in dit verband voor twee zaken de
aandacht vragen. In de eerste plaats
rijst de vraag, of met betrekking tot
die 4 miljard kubieke meter gas geen
omzetting in de richting van olie zal
plaatsvinden, gelet op de na-ijlingseffecten betreffende de gasprijs en
de voordelen, verbonden aan
oliestook. In de tweede plaats vraag
ik mij af, of u de effecten van de
restitutieregeling wilt behouden,
maar dan door middel van kolenstook.
Dat zou betekenen dat u zou pleiten
voor een toerekeningssysteem, dat
een en ander mogelijk maakt.
Minister Van Aardenne: Ja, en
daarmee zitten wij volop in de
pooling. Er zijn in het verleden
bepaalde afspraken gemaakt en
contracten getekend met betrekking
tot de gasinzet. Daarop kunnen wij
nu niet terugkomen. Dat loopt door
tot 1987. Wat er vervolgens moet
gebeuren - gaat men dan olie stoken
of gaat men door met gasinzet tegen
pariteit? - weet ik niet.
De heer Tommei (D'66): IK constateer dat u niet van plan bent om bij
de EG te pleiten voor verlenging van
de regeling.
Minister Van Aardenne: Op dit
moment zie ik geen mogelijkheden
om tot verlenging te komen van een
regeling, die thans praktisch niet
meer werkt.
Dan heb je echt een boodschap
van niks. In Brussel zal men zich
afvragen waar wij nu over komen
praten. Als echter in de loop van
1987 de situatie anders wordt, kan er
reden zijn om erover te beginnen. De
Commissie zal echter op dit moment
zeggen: Gaat u nu eerst even uw
huiswerk doen, want waar u nu mee
komt, is onzin.
De heer Tommei (D'66): Dat is
duidelijk. Tot er nader bericht volgt,
gaan wij ervan uit dat de gigantenregeling afloopt zoals thans is voorzien.

Energiebeleid

Minister Van Aardenne: Zo is het.
Gevraagd is wanneer het wetsvoorstel inzake de elektriciteitsproduktie
komt. Als ik het wist, zou ik het
zeggen. De Raad van State is echter
een Hoog College van Staat dat over
zijn eigen agenda beslist. Het
wetsvoorstel ligt er nu al enige tijd.
Hopelijk krijgen wij het gauw.
De heer Van der Linden heeft
gevraagd of het mogelijk is, dat
produktiebedrijven niet meedoen aan
de concentratie. Ik wil daar duidelijk
over zijn. In het wetsvoorstel is de
vereiste vermogensomvang minimaal
3500 MW om in aanmerking te
komen voor een vergunning voor het
bouwen van nieuw produktievermogen. Hieruit kan worden afgeleid dat
er drie grote produktieblokken zullen
moeten komen. Er tekenen zich nu
vier af, maar ik wijs erop dat de twee
westelijke blokken nog niet voldoen
aan de norm van 3500 MW. Maar
geen van de thans bestaande
produktiebedrijven lijkt zelfstandig te
kunnen voortbestaan.
Verschillende commissieleden
hebben kritische kanttekeningen
geplaatst bij de EPON. Bij de
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst heb ik ook enkele
kritische opmerkingen gemaakt,
maar ik heb tevens kenbaar gemaakt
dat ik blij was met die eerste stap.
Wij zijn er echter nog lang niet. Het is
gewenst, tot een verdere samenwerking te komen met het noorden des
lands. De mate waarin EPON
zelfstandig en slagvaardig kan
functioneren dient kritisch aan de
praktijk te worden getoetst. Daarbij
speelt ook de vraag naar het eigen
vermogen een rol.
Gevraagd is of de 1 miljoen gulden
niet veel te gering is. De omzetting
van eigen vermogen in vreemd
vermogen mag niet leiden tot
ongewenste kostenverhogingen die
doorwerken in de tarieven. Als dat
gebeurt, schieten wij ons doel
voorbij. Ik heb gezegd, dat ik deze
vrijwillige actie toejuich en dat ik mij
kan voorstellen dat in de komende
jaren wordt voorzien in de uitbreiding
van het eigen vermogen. Maar soms
is het verstandig, niet de eerste stap
te forceren.
Mevrouw Rempt H a l m m a n s de
J o n g h (VVD): Ik geloof dat wij niks
forceren, maar ik vind het principieel
gezien een onplezierig iets als het
eigen vermogen wordt uitgeleend
tegen marktwaarde aan het eigen
bedrijf. De kans dat de elektriciteitsprijzen hoger worden dan strikt
noodzakelijk, is dan vrij groot.
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Minister Van Aardenne: Dat hangt
van een aantal factoren af. Welke
vergoeding is in het geding? Een
dalende rente is natuurlijk wel
gunstig in dit opzicht. De SEP hanteert
overigens ook de voorwaarde van
een adequaat eigen vermogen voor
de erkenning van een produktiebedrijf.
Ik denk overigens niet dat wij in het
eindstadium zitten en dat in het jaar
2000 EPON nog altijd met een
vermogen van 1 miljoen gulden
werkt.
De heer Van der Linden (CDA): Zit
hier niet een zekere angst van de
bedrijven achter? In de eerste fase
weten ze niet waartoe de ontwikkeling
zal leiden. In een volgende fase
zouden zij wel eens voor de consequentie kunnen komen te staan dat
hun eigen vermoqen wordt overgeheveld naar andere regio's in het land,
waar men lage eigen-vermogensposities kent. De volgende stap, die
volgens de minister bijna automatisch
volgt, kan pas worden gezet als die
ontwikkeling zover is.
Minister Van Aardenne: Het is
mogelijk dat er ook angst achter zit.
Ik heb in dezen hart en nieren niet
geproefd. Het op berekeningsbasis
toekennen van een redelijke rente op
eigen vermogen is natuurlijk altijd
verstandig. Het klopt natuurlijk niet
helemaal als men eigen vermogen
zonder vergoeding wil inzetten. Zo
werkt het niet, want dan kun je het
beter eerst inzetten en na afloop uit
de winstuitkering de tarieven
verlagen. Ik heb duidelijk twijfel op
dit punt, maar ik heb ze het voordeel
van die twijfel willen gunnen. In ieder
geval is het goed dat de eerste stap
is gezet.
Er is gediscussieerd over de opzet
van het wetsvoorstel. Met name is
bezien wat de SEP nu doet in het
pooling-systeem. Dat gebeurt op
basis van vrijwilligheid en wie ben ik
dan om daar op- of aanmerkingen
over te maken. Dat wil echter ook
weer niet zeggen dat dit de beste
weg is om te bewandelen. Ik vind de
weg die in het wetsontwerp is
aangegeven nog steeds de beste.
Daarin worden produktie en distributie
gescheiden.
Ik blijf erbij dat een beleidsmatige
scheiding alleen mogelijk is als de
zaak ook juridisch gescheiden wordt.
Als dat niet gebeurt, kunnen de
verantwoordelijkheden niet duidelijk
worden aangeduid. De juridische
kant is altijd 'volgend' op de beleidsmatige kant. Bij de eigen verantwoor-
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Minister Van Aardenne: Inderdaad.
U achtte de fasering noodzakelijk.
Daar sloot ik bij aan. Als fasering
onvermijdelijk is, is een periode van
drie jaar waarschijnlijk te kort. Waar
zij niet nodig is, kan men binnen drie
jaar klaar zijn.
Wetgeving zal inderdaad niet
gemist kunnen worden. De vraag is
dan, hoe de wetgeving eruit zal
moeten zien. Moet zij zuiver ondersteunend zijn of geeft zij bij voorbeeld
een voorbereidende en planvormende

taak aan de provincies? De keuze die
ik in de brief van 3 februari kenbaar
heb gemaakt, is gemaakt na zorgvuldig overleg met de provincies, de
gemeenten en de sector.
Mijn eerste opzet, namelijk om met
de drie groepen gezamenlijk te
werken in regionale commissies om
te zien hoe wij eruit zouden kunnen
komen, is in wezen gestuit op de
onwil van de sector. De sector zei dat
men het niet wilde op deze manier.
Men wilde het in eigen hand nemen.
Men zei dat er het rapport-Brandsma
was en dat men daarmee heel aardig
uit de voeten zou kunnen. Ik maak
hierbij de kanttekening dat 'heel
aardig' toch inhoudt dat wij nog even
moeten bezien of wij dicht genoeg bij
het doel uitkomen.
Het hangt ervan af of de horizontale
integratie inderdaad dichterbij komt
dan wel of ten slotte blijkt dat het
niet van de grond komt. Het hangt er
dus van af, of je niet een krenten- en
papsituatie krijgt, waarbij een aantal
bedrijven in dichtbevolkte gemeenten
mooi geïntegreerd blijven, met
daaromheen een niet optimaal
georganiseerde structuur. Aangezien
er uit de sector zelf een rapport
voortkomt, waaruit een zeer duidelijk
ingrijpen in de bestaande situatie
spreekt, ben ik geneigd om mij af
te vragen of het niet beter is, dat te
realiseren.
Wij moeten dan eens bezien of wij
niet in de situatie komen dat wij
zeggen: daar valt best mee te leven.
Het is mogelijk dat het verkeerd
uitpakt, dus dat de commissieBrandsma en de sectorte optimistisch
geweest zijn en dat in de praktijk
blijkt dat hier en daar bedrijven
eenvoudigweg niet willen meewerken.
Als er maar genoeg van die bedrijven
zijn, krijg je natuurlijk een grote
chaos.
Als dat het geval is, moeten wij
zeker tot een meer inhoudelijke
wetgeving komen. Dan is de stimulerende rol van de provincies niet te
missen. Dat past ook in onze bestuurlijke opzet, waarin de provincie het
plannend orgaan is. Ik heb er al op
gewezen dat je van de VNG natuurlijk
niet erg veel instemming kunt
verwachten op dit punt. Dat zal de
commissie echter niet verbazen.
Mijn keuze is uiteindelijk de
volgende geweest. De bedrijfstak
zegt dat hij het kan doen langs de
lijnen die in het rapport-Brandsma
zijn uitgezet. Bedrijfstak, ga uw gang,
maar maak wel haast. Eind '87
kunnen wij toetsen of de bedrijfstak
in de buurt is gekomen. Als de
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delijkheid van de distributiebedrijven
hoort ook de inkoop van de SEP.
Willen wij prikkels uitdelen om door
het bevorderen van efficiency de
kosten zo laag mogelijk te houden,
dan moet het daar thans voorziene
systeem als niet optimaal worden
aangemerkt.
Het laat de bestaande verschillen
namelijk voor een belangrijk deel
intact. Dat wil zeggen dat er voor
minder efficiënte bedrijven geen
grote prikkel zal ontstaan om
efficiënter te gaan werken. Te hoge
kosten worden blijvend doorberekend
aan de verbruikers. In de systematiek
van de wet wordt door de SEP-vergoeding rechtstreekse druk op de
produktiebedrijven uitgeoefend. Dan
is het niet meer mogelijk om af te
wentelen op de verbruikers.
Ik ben het dan ook geheel eens
met degenen die pleiten voor een
zekere concurrentiestelling. Dit kan
teweeg worden gebracht door de
SEP te laten inkopen. Dan is er de
mogelijkheid om importstroom te
kopen als een bepaald bedrijf veel te
duur produceert. Die filosofie zit
achter het wetsontwerp. Daar wil ik
aan vasthouden.
Ten slotte kom ik dan te spreken
over de reorganisatie van de energiedistributie. De heer Zijlstra acht
implementatie binnen maximaal vier
jaar mogelijk, indien er voor medio
1987 concrete reorganisatieplannen
zijn. Uitvoering binnen drie jaar acht
ik inderdaad redelijk als geen
fasering nodig is. Met fasering
bedoel ik dat eerst concentratie van
bij voorbeeld kleinere gasbedrijven
nodig is, waarna integratie volgt.
Als deze fasering onvermijdelijk is
- ik neem aan dat dit hier en daar het
geval is, zeg ik aan het adres van
mevrouw Rempt - dan is drie jaar
wellicht heel kort. Dat wil echter niet
zeggen dat wij geen haast moeten
maken.
Mevrouw Rempt Halmmans de
Jongh (VVD): Ik heb niet over drie
jaar gesproken.

56-32

Van Aardenne
bedrijfstak dan in de buurt is gekomen
- het is dan misschien nog niet
volmaakt - dan kunnen we zeggen:
soit!
Het is ook mogelijk dat wij zeggen
dat de bedrijfstak nog veel te ver van
het doel verwijderd is. Het kan ook
zijn dat de bedrijfstak nauwelijks op
weg is gekomen, omdat er veel
tegenstellingen zijn. Er zal altijd
ondersteunende wetgeving nodig
zijn. Daaraan valt niet te ontkomen.
De vorm van die wetgeving kan
eigenlijk pas bezien worden als de
uitkomst van het werk van de sector
bekend is.
Na deze discussie zal ik uiteraard
de wens dat de horizontale integratie
een duidelijker plaats gaat innemen
in het reorganisatiewerk, aan de
sector overbrengen. Ik heb goed
begrepen dat dit een belangrijk
criterium blijft voor de commissie.
Dat verheugt mij ook. Ik vind dat de
horizontale integratie in het rapport
van de commissie-Brandsma
inderdaad iets te veel in het moeras
is weggezakt. Zij moet daar dus
uitgehaald worden. Dat betekent dat
er op dat punt een extra inspanning
moet worden gepleegd. Zou de
voortgang onvoldoende zijn, dan
moet er iets gebeuren. Wij moeten
echter niet tevoren allerlei zaken
vaststellen, zoals maximumgrenzen
voor de gasbedrijven.
In de praktijk kan horizontale
integratie wel degelijk inhouden dat
bij voorbeeld provinciale elektriciteitsbedrijven beleidsmatig worden
opgesplitst. Er blijft natuurlijk wel een
moederbedrijf met een aantal
dochters bestaan. Die dochters
zullen langs de ene of de andere kant
kunnen opereren met gasbedrijven.
Hoe groot het bedrijf precies moet
zijn is een vraag waarop ik niet wil
vooruitlopen. Ik meen, dat dit heel
wel aan de sectorcommissie kan
worden toevertrouwd.
Over de minimum grootte van de
distributiebedrijven is ook het een en
ander gezegd. Degenen die ervoor
gepleit hebben om de waterleiding
bij de integratie te houden, wil ik
erop wijzen, dat de Waterleidingwet
van 100.000 aansluitingen uitgaat.
Dat is een heel hoge grens. Wanneer
je die integratie als een primair doel
stelt, moet je die grens hoog leggen
of je moet de Waterleidingwet
wijzigen. Wanneer men een praktische vormgeving belangrijker vindt
dan het streven om overal het water
erbij te integreren - dat zou mijn
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benadering zijn - dan kan men tot
een lagere grens komen.
Waar die grens precies moet
liggen, weet ik ook niet. U heeft
gezien dat ik er, in afwijking van het
KWW-rapport en het eerste regeringsstandpunt, toch een zekere
speling in laat. Toch is het duidelijk
dat er een bepaalde minimum
omvang moet zijn. Kleinschalige
opwekking die plaats moet vinden,
kan niet gebeuren met een heel klein
aantal aansluitingen. Je mist dan de
kracht om het van de grond te
krijgen. Daarvoor moet je grotere
eenheden hebben.
De AER heeft ook gezegd, dat
schaalvergroting noodzakelijk is
vanwege de kostenvoordelen en met
name vanwege de taakverzwaring
door de decentrale opwekking. Ook
de commissie-Brandsma zegt dit. Die
commissie schrijft echter de decentrale opwekking een beetje weg. Zij
meent dat het niet overal geldt maar
slechts hier en daar; het zelfde zou
voorde stadsverwarming gelden. Ik
meen, dat dit in belang gaat toenemen
en dat het ook een reden is om niet
al te klein te eindigen. Daarom meen
ik dan ook, dat de keuze voor 50.000
met een mogelijkheid om naar
beneden af te wijken, op zich zelf
geen gekke keuze is. Als men langs
die weg voortgang maakt, moeten
wij dat bij de toets in 1987 betrekken.
De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Ik wil een nadere vraag
stellen over dit punt. Is dit nu alles
wat de minister te zeggen heeft over
het spanningsveld in de te stellen
criteria tussen dat wat er gebeurt op
het gebied van elektriciteit en gas
enerzijds en water anderzijds? De
discrepantie in de benaderingswijze
wordt immers naarmate de minister
zich soepeler opstelt voor de
bedrijfstakken en de daar te ontwikkelen plannen, alleen maar groter.
Als je een horizontaal geïntegreerd
bedrijf hebt - consequent geïntegreerd dus inclusief water - dat goed
rendeert maar te klein is, dan kom je
aan twee kanten in de problemen.
Dan moet je je richten op verschillende eindfasen.

en elektriciteit, zou de waterdimensie
het noodzakelijk maken dat het
bedrijf dat de heer Van der Vlies als
voorbeeld geeft, kritisch zou moeten
worden bekeken. Je zou dan altijd tot
die 100.000 moeten komen.
Ook elektriciteitsbedrijven kun je
niet steeds verder opknippen. Ook
daar is ergens een minimum grens.
Gasbedrijven kunnen veel kleiner zijn,
alhoewel ook die heel kleintjes niet
meer werken. Daar zijn we het wel
over eens. Dan kom je toch in de
buurt van de 50.000 terecht met
misschien hier en daar een uitzondering. Bij een centrumgemeente die
heel mooi geïntegreerd is, kan dat.
Ook daar moet je je echter afvragen
wat dit betekent voor het gebied er
omheen.
Als je een stedelijke verzorging
hebt in een stad die in een plattelandsgebied ligt, dan is het stadsbedrijf
misschien keurig geïntegreerd - het
voldoet precies aan de eisen - terwijl
in het plattelandsgebied er omheen
die integratie eigenlijk niet mogelijk
is. Dan krijgt men geen optimale
kostentoerekening voor de mensen
die daar wonen.
Dat komt dan eenvoudig doordat
de krent uit de pap door ons opzij
gelegd zou worden met de woorden:
die moet vooral niet door de pap
heen geprakt kunnen worden. In
sommige gevallen moet het misschien
wel gebeuren, maar dat zou ik nu
juist eens in eerste instantie aan de
discussie binnen de sector zelf willen
overlaten.
De heer Van der Vlies (SGP): Maar
die sector zelf stuit nu juist op die
twee verschillende regimes. Ik kan
mij de benadering van de minister
voor zijn beleidsterrein wel voorstellen, maar ik ben het niet eens met
zijn opmerking dat dat andere nu
eenmaal onder de verantwoordelijkheid van een van zijn collega's valt.
De minister zit hier namens het
kabinet. Ik denk dat de kwaliteit van
de voorzieningen ermee gediend is
als hij poogt op dit punt met zijn
collega tot een contact te komen. Ik
heb namelijk gemerkt, ik hoed mij te
vervallen tot casuïstiek, dat het
uitermate relevant is voor enkele
middelgrote bedrijven, ook in de
benadering van de minister.

Minister Van Aardenne: Dat water
valt niet onder mijn verantwoordelijkheid. Het is heel duidelijk, dat dat
bedrijf op die grond - dat is een
verticale integratie waar de
Waterleidingwet van uitgaat - zal
moeten eindigen met 100.000
aansluitingen. Alleen al op die grond
en dan praten wij helemaal niet over
een energiedistributiewet voor gas

Minister Van Aardenne: Ik wil hier
toch tegenwerpen dat de Waterleidingwet zeer uitdrukkelijk in de
parlementaire behandeling een
keuze heeft opgeleverd voor
verticale integratie op grond van
overwegingen van volksgezondheid.
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Deze keuze is nog niet zo lang
geleden gemaakt, dus ik denk niet
dat ik enig argument heb om te
zeggen: het zou toch mooier zijn als
wij het allemaal weer eens los gingen
maken. Die keuze is heel bewust
gemaakt, er heeft een parlementaire
behandeling plaatsgevonden, men
heeft geweten dat daardoor het
water toch op een andere wijze werd
behandeld dan de energie. Dat is
begrijpelijk vanwege de volksgezondheidsaspecten, die bij energie niet
zo'n rol spelen.
De bewuste keuze van de wetgever
moet voor mij dan een gegeven zijn.
Om nu voor te schrijven dat wij in
bepaalde gevallen de integratie best
kunnen handhaven als zou blijken dat
de betrokken bedrijven groot genoeg
zijn om aan alle eisen te voldoen - ik
vraag mij overigens af waarom ze
niet zouden samenwerken - maakt
de zaak waarschijnlijk 'onbehapbaar',
om dan toch nog maar in de paptermen te blijven.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu
aan het laatste punt, de gedachte van
consumentenraden, waarover mevrouw Rempt en de heer Lankhorst
hebben gesproken. Dat zou best eens
een sympathieke gedachte kunnen
zijn. De consumenten hebben recht
hun mening duidelijk naar voren te
kunnen brengen. Ik zal deze gedachte
gaarne doorgeven aan SEP/VEEN en
VEEN/VEGIN/VESTIN. Ik zeg dit
daarom, omdat ik van mening ben dat
ook hierin de sector een eigen
verantwoordelijkheid heeft, ook jegens
de consumenten.
Als wij die sector heel duidelijk op
afstand willen brengen en als
rijksoverheid alleen een aantal
voorwaarden willen scheppen opdat
het allemaal zo efficiënt mogelijk, zo
goedkoop mogelijk en zo veilig
mogelijk gebeurt, is dat onze
verantwoordelijkheid. Men staat in
die sectoren voor eigen verantwoordelijkheden en tot die eigen verantwoordelijkheden behoort ook het
contact met de consument. Als men
dat wil organiseren in consumentenadviesorganen lijkt mij dat toch wel
heel nuttig, maar nogmaals, binnen
de bestuurlijke verantwoordelijkheden
zoals die in het wetsontwerp zullen
zijn vastgelegd.
De heer Tommei (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! Ik meen dat de
minister geen opmerking gemaakt
heeft over de kolenvergassing en ook
geen over opslagsystemen.
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Minister Van Aardenne: Daar heeft
de heer Tommei gelijk in.
Ik had mij wat de opslagsystemen
betreft willen aansluiten bij de vraag
van de heer Braams, of het niet
verstandig zou zijn aan die kwestie
een aparte ronde te wijden. Laten wij
die vooraf laten gaan door een
vragenprocedure. Er is aan die
kwestie natuurlijk veel techniek
verbonden. De antwoorden op de
vragen kunnen zeer verhelderend
zijn. In de tweede fase zou daar dan
verder over gesproken kunnen
worden.
De heer Tommei sprak over de
kolenvergassing in 'coolwater'.Dat is
een proefopstelling van 120 megaWatt. De bouwtijd is in de hand
gehouden en de kosten zijn daardoor
beperkt.
Volgens mijn informatie is het
kostenpeil van deze wijze van
energieproduktie slechts rendabel bij
een aanzienlijk verscherpt milieu-eisenpakket. Ik zal mij hierin overigens
nader verdiepen. Uiteraard wil ik
toezeggen dat het Nederlandse
kennisniveau op het gebied van de
kolenvergassing volgens mijn
informatie op een zeer behoorlijk peil
wordt gehouden. Ik zie Coolwater
echter nog niet aan de Eemshaven
liggen.

aan de nieuwe ideeën van het
internationaal energieagentschap.
Minister Van Aardenne: Wij hebben
nu een 'pausin'. Die heeft natuurlijk
weer nieuwe gedachten.

De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil beginnen met
hetgeen de minister zei over de
ontwikkeling van de olie- en de
energieprijzen. Toen ik hem zo
hoorde praten, moest ik denken aan
de vorige paus van het energieagentschap, de heer Lanzke. Deze zei in
1979 dat in 1985 de olieprijs 40 tot
45 dollar per vat zou zijn en daarna
nog meer. Ik vraag mij dan nu wel af
welke waarde wij moeten hechten

De heer Zijlstra (PvdA): Die gaat
ongetwijfeld een heel eind lager
zitten.
Overigens geeft de SEP in antwoord
op vraag 35 aan dat naar hun idee de
voor het jaar 2000 te verwachten
brandstoffenniveaus veel later bereikt
zullen worden. Ook dat geeft al aan
dat de laatste schattingen, ook de
schattingen van het ministerie van
Economische Zaken, voor de toekomst
van de olieprijs als veel te hoog
moeten worden aangemerkt.
Ik wil een paar opmerkingen
maken over de energiemarkt, zoals
deze zich in de komende decennia in
Europa zal presenteren. De Deutsche
Shell heeft kortgeleden aangekondigd
dat in de jaren negentig al zeker twee
keer zoveel Russisch gas in west-Europa zal binnenstromen als nu het
geval is. De USSR is ook nu al de
grootste leverancier. Deze zomer zal
de Russische olie weer op de markt
komen, alleen al omdat men deviezen
nodig heeft voor graan. Dat zal zo
door blijven gaan.
Wij hebben immers voorraden
Noors gas voor de Europese kust. Er
zijn nieuwe kolenvoorkomens in
vergevorderde staat van exploratie
en exploitatie. Ik noem bij voorbeeld
Columbia, nota bene met de hulp van
het gentelemen's agreement
ontwikkeld. Dit zijn zaken die niet
meer gestopt kunnen worden.
Dit alles leidt ertoe dat de oliemarkt
zal inkrimpen en steeds meer gericht
zal worden op mechanisch en
chemisch verbruik.
Daarbij past het steeds lichter
worden van het raffinaderijprodukt.
Dit verminderde belang van de
oliemarkt geeft natuurlijk ook grond
aan de veronderstelling dat de prijs
per barrel, waarop wij ons steeds
concentreren, steeds minder belangrijk zal worden. Juist omdat er van
andere energieprodukten waarschijnlijk een groot aanbod op ons wacht.
Dat geeft mijns inziens ook weer aan
dat een niveau in de orde van grootte
van 20 a 22 dollar per barrel als
gemiddelde prijs voor de komende
decennia helemaal niet onzinnig is.
De heer Odell heeft hiervoor hele
zinnige prognoses gegeven.
Er is voorts een andere interessante
ontwikkeling op energiegebied die
de moeite van het vermelden waard
is, namelijk de ontwikkeling in de
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De heer Tommei (D'66): Dat zou u
moeten spijten!
De Voorzitter: Ik merk op, dat de
nog resterende spreektijd als volgt is:
de Partij van de Arbeid 18 minuten,
het CDA 11 minuten, de VVD 16
minuten, D'66 2 minuten, de CPN, de
PPR en de PSP ieder 1 minuut en de
SGP heeft geen spreektijd meer. Ik
kom in totaal op 49 minuten en wil
om zes uur precies ophouden.
Dat betekent dat iedereen die nog
wat spreektijd heeft, zich de nodige
beperkingen moet opleggen en zich
moet houden aan de hoofdzaken.
Overigens ken ik de hoofdzaken niet
en die behoef ik ook niet te kennen,
als men zich hieraan maar houdt.

D
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Zijlstra
Verenigde Staten. Warmtekrachtkoppeling maakt daar nu nog maar
enkele procenten van de totale
energieproduktie uit. Voor 1995 zijn
de prognoses echter 10%. Er is zelfs
sprake van een exponentiële groei.
Er is, alles bij elkaar genomen, een
grote kans dat de olieprijsdaling niet,
zoals de minister denkt, een 'momentane'ontwikkeling is. Als je je aan de
lange-termijnlijnen vasthoudt zoals
de Minister wil, zou het wel eens
kunnen zijn dat dat de lijn is van een
prijs in de orde van grootte van 20 a
22 dollar. Vele economen, ook
mensen als Marchetti die een
wereldoliemodel heeft gemaakt voor
NASA, veronderstellen dat.
Toen de minister zo praatte, dacht
ik aan een andere ervaring, die in de
EGKS van de jaren vijftig. Toen kwam
onverwacht olie tegen een heel lage
prijs op de markt. Iedereen, ook de
Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal, dacht dat het heel kort zou
duren en dat vooral de kolenmijnen
niet moesten worden gesloten. Het
duurde echter bijna twintig jaar.
Niemand verwachtte dat. Het zou mij
niks verbazen als zoiets nu weer
gebeurt. Het is ook helemaal geen
schande om prognoses te moeten
herzien, zeker als de grond daaraan
ontvalt.
Wij gaan niet eens zover dat wij
zeggen: er zal zeker een lange-termijnprijs van ongeveer 20 dollar ontstaan.
Ik houd het alleen voor goed mogelijk.
De PvdA-fractie zegt slechts: houd
rekening met die onzekerheid, ook
door de minister erkend; wacht nog
even af. Kijk de kat uit de markt tot
het jaar 1992. Er is dan niets catastrofaals te verwachten voor de Nederlandse energievoorziening. Integendeel, de capaciteit zal meer dan
voldoende zijn en wij hebben meer
dan voldoende gas onder de grond.
Indien dan het afval- en veiligheidsprobleem is opgelost voor kernenergie en decentrale opwekking echt
niet van de grond komt, ondanks alle
inspanningen, dan kunnen wij ook
kernenergie opnieuw bekijken.
Probeer nu niet de zaak te forceren;
het is onverstandig en het is bovendien in strijd met een verstandig
Nederlands koopmansbeleid. Er is
geen gevaar voor de elektriciteitsvoorziening. Reken acht jaar voor de
bouw van kerncentrales vanaf 1992
- nogmaals, mits het afval- en
veiligheidsprobleem is opgelost en
decentrale opwekking niet van de
grond komt - en wij houden ons
bovendien aan de uitkomst van de
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maatschappelijke discussie, die tot
het jaar 2000 gaat. Acht jaar voor de
bouwvan kerncentrales daarvan
afgetrokken geeft 1992. Dat heeft de
PvdA aan consistentie te bieden,
mijnheer Van der Linden, ten
opzichte van de brede maatschappelijke discussie.
De heer Van der Linden (CDA):
Mag ik de heer Zijlstra vragen of dat
voor alle conclusies van de BMD
geldt?
De heer Zijlstra (PvdA): Voor de
essentiële conclusies, met name de
ontwikkeling van decentraal vermogen, geldt het voluit.
De heer Van der Linden (CDA): De
eindconclusies van de brede maatschappelijke discussie zijn:
1. het ligt niet voor de hand dat er
nu uitbreiding van kerncentrales
komt. Dat wil zeggen een zeer
zwakke formulering met de principiële
erkenning dat kernenergie moet
worden toegelaten;
2. de bestaande centrales moeten
openblijven. Daarvan wijkt u fundamenteel af;
3. er moet meer gedaan worden,
meer geld worden uitgetrokken voor
onderzoek. Ook daarvan wijkt u ten
principale af.
U hecht veel meer waarde aan de
besluitvorming van de BMD wat de
relevantie betreft van de steekproef
onder de Nederlandse bevolking. U
hebt er zo'n punt van gemaakt, alsof
het een volksraadpleging was. U
wijkt er nu ten principale op alle
fundamentele onderdelen van af.

sterke temperatuurstijging in
zoutkoepels, omdat er dan explosies
zouden kunnen voorkomen. Die
motie hebben wij ingediend, dat is
niet gebeurd door het CDA en niet
door de VVD, die ten slotte zelfs
tegen hebben gestemd. Nu vindt dat
onderzoek toch plaats, zo heb ik
begrepen. De heer Van der Linden
moet mij dan niet vertellen dat wij
onderzoek blokkeren.
De heer Ernsting (CPN): Voor de
goede orde, Voorzitter! Hieruit wordt
dus duidelijk dat er vanaf 1992 voor
de samenwerking tussen PvdA en
CDA een stralend perspectief
bestaat.
De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter!
Dat stralende - althans in zijn ongunstige betekenis - wordt nu juist door
mijn voorwaarden uitgeschakeld. Wij
hebben namelijk gezegd: indien het
veiligheids- en afvalprobleem is
opgelost en indien onze hoofdoptie,
de decentrale opwekking, niet lukt.
De heer Ernsting (CPN): Ik begrijp
dat het afval vanaf 1992 niet meer
mag stralen.

De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter!
Het komt wel meer voor dat de heer
Van der Linden lichtelijk overdrijft. De
eerste conclusie houdt in, aangezien
de conclusies van de maatschappelijke discussie tot het jaar 2000 moet
gelden, dat je voor 1992 niet met de
bouwvan kerncentrales kunt beginnen
De tweede conclusie van de
stuurgroep was: de bestaande
centrales niet sluiten. Maar dat was
op grond van een fifty-fifty uitslag
van de BMD zelf. Wij zijn aan de
andere kant van de fifty-fifty gaan
zitten, anders dan de stuurgroep,
maar naar ik meen om goede
redenen. De helft van de geïnterviewden in representatieve steekproeven
vond dat die centrales dicht moesten.
Wat de conclusie betreffende het
onderzoek aangaat, herinner ik mij
een motie die ik heb ingediend om
de heer Den Hartog en zijn instituut
in Groningen in de gelegenheid te
stellen, de gevolgen na te gaan van

De heer Zijlstra (PvdA): De heer
Ernsting moet zich toch ook herinneren dat er opmerkingen zijn gemaakt
over bij voorbeeld het opbranden van
actiniden. De straling wordt dan
beperkt tot de generatie die die
elektriciteit zelf opwekt. Als je het op
die manier doet, wordt het al minder
onaanvaardbaar. Daar sluiten wij
onze ogen niet voor. Ik heb echter de
indruk dat het zo duur is dat het
nooit zal gebeuren. Op dat moment
wordt kernenergie dus weer
onaanvaardbaar. Zo eenvoudig is het.
Wij hebben de indruk dat dit een zeer
redelijke opstelling is, althans veel
redelijker dan het koste wat het wil
willen doorzetten van de plannen
voor de bouw van nieuwe kerncentrales nu.
Voorzitter! Ik kom op de opmerking
van de heer Lansink dat het prijzenargument niet meer het enige argument
voor kernenergie was of eigenlijk
nooit het enige argument was
geweest. Ik herinner mij een waarschuwing van de heer Kaland, een
vooraanstaand CDA-er en een
vooraanstaand gasboer. Hij voegde
zijn geloofsgenoten Van der Linden
en Lansink toe dat zij zich niet alleen
moesten baseren op de kosten van
kernenergie, omdat 'hij hen zou
kunnen torpederen'. Ik herinner mij
dit nog letterlijk uit een interview in
Vrij Nederland. Kennelijk had Kaland
de indruk dat de kosten toch wel het
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Zijlstra
hoofdargument waren bij de CDAfractie. Die indruk had ik, eerlijk
gezegd, ook. Ik denk dat de heer
Lansink een beetje bezig is met een
vlucht naar voren. In ieder geval
houdt hij kennelijk meer rekening met
het wegvallen van het prijzen- en
kostenargument. Mij lijkt dat de
zwaarte van de argumentatie, ook
van de heer Lansink, door dat nieuwe
kosten- en prijzenaspect een stuk
geringer is geworden.
De heer Lansink (CDA): Voorzitter!
Ik word langzamerhand doodziek van
dit soort beschouwingen. Ik gebruik
met opzet dat woord. Ik vind het
beneden elk peil. In de nota die
collega Van der Linden en ik geschreven hebben, heeft men namelijk
steeds kunnen zien dat naast de
kosten- en prijzenaspecten, de
industriepolitiek, de buitenlandse
politiek en de ontwikkelingssamenwerking ook het milieu zeer veel
aandacht heeft gekregen. Daar vindt
men de conclusie in - deze is al
opgeschreven in 1984 - dat ook bij
een gelijkblijvende prijs - toen was er
nog sprake van een verschil - wij
kernenergie toch weer bespreekbaar
moesten maken.
Ik vind deze bewering met die
verwijzing naar de heer Kaland die
daar in een andere kwaliteit sprak
- dit kan mij verder echter niets
schelen - beneden alle peil. Ik kan
hier ook wel beschouwingen van de
heer Oele of de heer Lammers naar
voren gaan brengen. De heer
Lammers zegt in het openbaar dat
zijn partij verkeerd zit. Ik schiet daar
niets mee op. Wij discussiëren hier
op basis van de argumenten die hier
op tafel zijn gelegd. De heer Zijlstra
heeft nog nooit één van de argumenten over het milieu kunnen bestrijden.
Ik verwijs overigens nog eens naar de
beschouwingen van mevrouw De
Boois over de kolen en de olie. Laat
de heer Zijlstra dus maar op zijn
gasbel blijven zitten!
De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter!
Ik begrijp heel goed dat het vervelend
is wat de heer Kaland heeft gezegd.
De heer Lansink (CDA): Dat is niet
vervelend. Ik zeg u dat u onze
argumenten moet weerleggen en dat
u moet ingaan op hetgeen wij vorig
jaar zowel in de nota als in het
kamerdebat hebben gesteld. Steeds
is het milieubeleid voor ons een
peiler geweest naast de prijs. Ik mag
u erop wijzen dat ik daarover zelfs
nog enig conflict met minister
Winsemius heb gehad.
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De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter!
Mijn laatste zin was net dat door het
wegvallen of minder zwaar worden
van het prijsargument in ieder geval
de zwaarte van de argumentatie voor
kernenergie ook bij de heer Lansink
een stuk geringer moet zijn geworden.
Ik denk dat dit niet ontkend kan
worden. Bovendien is het misschien
aardig om eens een soort verenigde
vergadering met de Eerste Kamer te
houden om dan van de heer Kaland
te horen waarom hij dat gezegd
heeft.
De Voorzitter: Dat is inderdaad iets
voor de agenda op Prinsjesdag. Dit is
overigens een opmerking van de
minister.
De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter!
Ik kom als vanzelf op de diversificatie.
Wij hebben in een interruptiedebatje
in eerste termijn al de belangrijkste
argumenten op dit punt gewisseld.
Mij lijkt nog altijd - ik heb de indruk
dat dit moeilijk bestreden kan
worden - dat diversificatie gebaseerd
moet zijn op de wens om de continuï
teit van de energievoorziening te
waarborgen. Nederland verkeert door
zijn grote gasvoorkomen in een zeer
bijzondere positie. Ik heb geen
argument gehoord waarom de
diversificatie bij ons niet een andere
inhoud zou moeten krijgen dan in
omringende landen, waar men nu
eenmaal niet over zo'n grote eigen
energiebron beschikt.
Ik vind eigenlijk dat de minister in
deze omstandigheden het dogma van
drie maal een derde niet moet
handhaven. Ik vraag mij af of een
marktgeoriënteerd bewindsman als
deze minister nu ineens helemaal
geen wezenlijke invloed meer toekent
aan de markt. Dat lijkt mij vreemd.
Moet daarom ook de verhouding van
drie maal een derde niet door de
minister met enige relativiteit worden
bekeken?
De minister heeft weer wat prijzen
op tafel gelegd voor kernenergie,
namelijk 8,1 in plaats van 8,7 cent.
Tot mijn spijt moet ik dan weer
collega Lansink noemen. Ik heb hem
wel eens tien cent voor stroom uit
kernenergie horen noemen, want dat
vond hij veel realistischer. Van de
elektriciteitsmaatschappij die de
meeste ervaring heeft met kernenergie, namelijk de PZEM, hebben we
vernomen dat de kostenberekeningen
van EZ op één punt niet kloppen,
omdat onderhoud en bediening
alleen al een cent meer moeten
kosten. Dan kom ik dus nog boven de
negen cent.
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De minister heeft voorts niet
gereageerd op mijn opmerkingen
over de prijsverschillen met warmtekrachtkoppeling. Zelfs bij een prijs
van 8,1 cent per kilowattuur blijven
de prijsverschillen ten gunste van
warmtekrachtkoppeling aanzienlijk.
Dat geldt des te meer als wij uitgaan
van meer reële warmtekracht-investeringskosten, dus van kapitaalkosten.
De IVEM heeft naar onze indruk een
foutje gemaakt, want daar heeft men
de kapitaalkosten van warmtekrachtkoppeling met 1650 gulden per
kilowatt te hoog ingeschat.
Uit EZ-notities volgt, naar ik heb
begrepen, een bedrag van ongeveer
1250 gulden per kilowatt. Als de
minister al naar beneden gaat van
8,7 naar 8,1 cent voor kernenergie,
moet ik ook minstens een cent naar
beneden gaan voor warmtekracht.
Op dit punt was het IVEM kennelijk al
te bezorgd om geen tendentieuze
berekeningen te presenteren, uit
'exces de zèle' zoals de Fransen
zeggen.
De Voorzitter: Ik neem aan dat u nu
toekomt aan het laatste punt uit uw
betoog.
De heer Zijlstra (PvdA): Ik wil nog
ingaan op warmtekrachtkoppeling en
de elektriciteitssector. Wellicht is het
beter als u eerst mijn moties voorleest,
dan kan ik daarover misschien nog
enkele minuten praten.
Moties
De Voorzitter: Door de leden
Zijlstra en Vos wordt de volgende
motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
van mening, dat een optimale
bijdrage van gedecentraliseerde
opwekking van warmte en elektrische
energie aan de Nederlandse energievoorziening slechts kan worden
verwezenlijkt indien de betreffende
installaties, voor wat het elektriciteitsdeel van hun produktie betreft,
aardgas geleverd krijgen tegen
dezelfde prijs als gemiddeld geldt
voor de grootschalige opwekking van
elektrische energie;
verzoekt de regering, te bewerkstelligen, dat een hiervan uitgaande
regeling, geldend voor alle warmtekrachteenheden ongeacht hun
vermogen, tot stand komt,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 60 (19 200-XIII).
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Voorzitter
Door de leden Zijlstra, Rempt-Halmmans de Jongh en Tommei wordt de
volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
van oordeel, dat de reorganisatie van
de distributie van gas, elektrische
energie, warmte en bij voorkeur ook
water aan een termijn gebonden
dient te worden;
voorts van oordeel, dat de horizontale
integratie van gas, elektrische
energie, warmte en bij voorkeur ook
water de essentie van deze reorganisatie dient te vormen;
verzoekt de regering, het beleid erop
te richten, dat uiterlijk in 1990 de
gereorganiseerde, horizontaal
geïntegreerde distributiesector een
feit is dan wel, in een afgerond
stadium verkeert,
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie krijgt nr. 61 (19 200-XIII).
Door de leden Zijlstra en Vos wordt
de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
gelet op artikel 68 van de Grondwet;
nodigt de regering uit, het resultaat
van de recente berekeningen van het
Centraal Planbureau betreffende de
macro-economische gevolgen van
verschillende energiescenario's
onverwijld aan de Kamer toe te
zenden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 62 (19 200-XIII).
De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Dit heeft mij de gelegenheid gegeven om even te selecteren.
Ik wil eerst iets zeggen over het
gebied dat met de eerste motie te
maken heeft. Het betreft hierbij een
motie die straks door mevrouw
Rempt zal worden ingediend en die
wij mede-ondertekend hebben.
Wij zijn het eens met de opmerkim
gen van de minister over de rol van
de provincie als eerstverantwoordelijk
en plannend orgaan. Wel - dat wil ik
er duidelijk bij zeggen - moeten in
zo'n beleid zware waarborgen
worden ingebouwd voor de gemeen
ten. Een voorbeeld is een gemeente
als Enschedé met 50.000 aansluitingen en een geïntegreerde distributie. Zo'n gemeente mag natuurlijk niet
door de provincie worden gedwongen
om, wat de elektriciteit betreft, op te

Vaste commissie voor
Economische Zaken

gaan in een provinciaal bedrijf. De
provincies moeten weten dat
aantasting van de rechten van de
gemeenten niet zal worden aanvaard.
De prijs die de provincies moeten
betalen kan zijn het opsplitsen van
provinciale elektriciteitsbedrijven, bij
voorbeeld in een moeder/dochter-verhouding.
De optimale inzet van decentrale
opwekking is ook bij de minister
uitgangspunt. Wij vragen ons af, of
er dan niet eerst een vraagplan voor
elektriciteit zou moeten worden
opgesteld en, daarop gebaseerd, een
produktieplan. Het gaat dan om een
vraagplan dat, met name gebaseerd
is op wat in de distributiesector leeft.
Voorts moet zo'n elektriciteitsplan
dan allereerst gebaseerd zijn op
macro-energetische uitgangspunten
en zeker niet alleen op de inzichten
en belangen van de grootschalige
elektriciteitsopwekking alleen.
De warmtekrachtkoppeling in de
kleinschalige versie is ook voor de
minister kennelijk een belangrijk
onderwerp. Maar dat lijkt op lippendienst indien de gedachte, dat het
elektriciteitsdeel van die produktie
afgerekend zou moeten tegen een
grootverbruikersprijs voor gas, toch
wordt afgewezen. Het zou tegen de
marktconformiteit zijn. Wij hebben
zojuist al geconstateerd, dat een
afwijkende regeling - voor de
tuinders en voor de giganten 'wel
bestaat'.
Ook andere landen in de EG
hebben geheel andere systemen,
veelal niet of slechts gedeeltelijk
gebaseerd op kwantitatieve criteria.
Wij vinden dat het in het belang is
van een gezonde Nederlandse
energiehuishouding met een hoog
rendement dat de warmtekrachtkoppeling in kleinschalige versie in een
uitzonderingsregime wordt geplaatst.
Dit is mijn toelichting op de tweede
motie.
De berekeningen van het CPB
lijken ons zeer belangrijk voor de
besluitvorming in de Kamer. Wij
vinden dat die berekeningen dan ook
geruime tijd voor het debat over de
kernenergielokaties, in ons bezit
moeten zijn. Vandaar die derde
motie.

D
De heer Van der Linden (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het
met collega Zijlstra eens, dat
rekening moet worden gehouden met
de onzekerheid. Daarom vraag ik de
minister ook om op zekerheid te
spelen en niet om de onzekerheid te
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laten hangen. In dat licht is het goed
om te komen tot een evenwichtig
pakket.
De minister heeft er ook over
gesproken. Een merkwaardige
bijkomstigheid was overigens het
volgende. Toen het congres van de
PvdA de kerncentrales aan het
sluiten was, bepleitte de Franse
president Mitterand - zoals u weet
een socialist in Frankrijk - om in
aanmerking te kunnen komen voor de
bouwvan kerncentrales in Nederland.
De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Moet ik begrijpen dat de
heer Van der Linden het ook altijd
eens is met de heer Strauss in
Beieren?
De heer Van der Linden (CDA): De
heer Strauss voert op veel punten
een heel evenwichtige politiek. Ik wil
niet zeggen dat ik het met alle
uitspraken van hem eens ben. Als het
om dit soort principiële uitspraken
over de bouw van kerncentrales en
het pakket van de toekomst, waarmee
veel werkgelegenheid is gemoeid,
gaat, is het wel juist.
De cijfers van de EG geven aan dat
we met een aanmerkelijke stijging
van het elektriciteitsverbruik krijgen
te maken, wat ertoe zou kunnen
leiden dat het vermogen in het jaar
2000 niet alleen aanmerkelijk groter
is maar ook eerder nodig dan nu
voorzien. Naar berekeningen zou het
uitkomen op een extra benodigd
vermogen van om en nabij de 3000
Mw. Graag hoor ik een reactie van
de minister hierop.
Een enkele opmerking wil ik maken
in de discussie over budgetpolitiek
en energiepolitiek en het spanningsveld daartussen. Ik blijf van oordeel
dat ons energiebeleid het in de
afgelopen jaren te vaak en te veel
heeft moeten afleggen tegen het
budgetargument en het consumentenargument. Als wij werkgelegenheid
in dit land prioriteit nr. 1 geven, zal
de energiepolitiek vooral werkgelegenheidspolitiek en industriepolitiek
moeten zijn.
Daar ligt de eerste prioriteit. Dat
hebben wij duidelijk gemaakt in
eerdere betogen en ook vandaag
weer. Dat moet het uitgangspunt
zijn. Het is daarom ook noodzakelijk
dat de effecten van de restitutieregeling in de toekomst blijven bestaan.
Ik ben zeer ingenomen met de
opvatting van de minister die, zo
verstond ik hem, desnoods het
tarievenbeleid wil hanteren om dat te
waarborgen.
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Van der Linden
Voorzitter! Wat de samenbundeling
van bedrijven betreft heb ik met grote
instemming en tevredenheid vastgesteld, dat de minister duidelijk heeft
gemaakt, ook voor het veld, dat een
enkel bedrijf geen enkele overlevingskans heeft en dat men zich dus moet
schikken in een van de blokken zoals
die zich aftekenen. Ik ben met dat
antwoord ingenomen omdat daarmee
de in de motie aangegeven weg,
zoals die in de Kamer is aanvaard,
wordt doorgetrokken.
Over de distributie zei de minister
Dat de horizontale integratie een
belangrijk criterium blijft. Uitgangspunt, zo zou ik willen zeggen. Ik voeg
eraan toe: wij zullen zien, waar we in
1987 uitkomen. Dan gaat de discussie
verder.

•
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik ben de bewindsman
erkentelijk voor de beschouwing die
hij heeft gehouden in antwoord op de
gestelde vragen. Het was eigenlijk
een eenvoudige zaak omdat degenen
die pleiten voor een lange-termijn
beleid de beschouwingen van een
jaar geleden konden herhalen. De
minister kon dat ook doen.
Het debat heeft mij wat teleurgesteld, omdat wij hier gedwongen
worden discussies te herhalen die
over de waan van de dag heen
zouden moeten stijgen. De dalende
olieprijs heeft namelijk ook invloed op
het gebruik van alternatieve energie,
zon en wind. Wij zouden nu ook
lijnen moeten uitzetten om ervoor te
zorgen dat die zaken door kunnen
gaan, tegen de verdrukking in.
Daarvoor is te weinig ruimte, omdat
de heer Zijlstra heeft gemeend
discussies te moeten herhalen die
voor mij overbodig waren.
Nog eens, ik was zeer tevreden
met het antwoord van de minister,
zeker op het punt van de kernenergie.
Mijn laatste vragen hadden betrekking
op de procedure tot aan de verkiezingen, en in feite ook daarna natuurlijk,
maar in ieder geval op de zaken die
door het projectbureau worden
geëntameerd. Het antwoord op dat
punt was duidelijk, zij het dat ik met
collega Braams een vraagteken blijf
plaatsen bij de al te categorische
afwijzing van het Canadese reactortype. Ik neem aan dat we daarop een
andere keer nog kunnen terugkomen.
De vragen over de opslagsystemen
zijn blijven liggen, maar dat is
waarschijnlijk een misverstand.
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Collega Tommei heeft er al op
gewezen. Er kunnen namelijk
kritische kanttekeningen gemaakt
worden bij de rapportage daarover.
Ik heb een paar kernthema's genoemd. Ik stem er overigens mee in
dat wij later via mondeling overleg en
via schriftelijke vragen nog op die
zaak terugkomen. Dat is namelijk ook
een zaak van lange adem. Dat
betekent dat wij wat meer tijd
hebben.
Het antwoord rond het thema
warmtekrachtkoppeling vond ik niet
in alle opzichten bevredigend,
speciaal wat de stadsverwarmingsbedrijven betreft. Ik heb een reactie op
de brief van de VESTIN gevraagd.
Ik zie wel in, dat het moeilijk is om
structuren, die pas zijn vastgesteld,
nu al te doorbreken. Het gaat hier om
een zinnig argument van de minister.
Er zijn toch meer redenen, waarom
die stadsverwarmingsbedrijven het
moeilijk hebben. Ik noem onder meer
het uitblijven van woningbouwprogramma's. Zal, als het huidige beleid
wordt voortgezet, geen sprake zijn
van een zeer negatieve prikkel voor
nieuwe projecten op lange termijn? Ik
wil op dit punt toch mijn zorgen
uitspreken. Ik zal hierover geen
uitspraak van de Kamer vragen. Het
lijkt mij van belang, dat de minister
deze zaak nog eens goed bekijkt.
Wat de diversificatie betreft, hoop
ik, dat het nieuwe begrotingshoofdstuk van de begroting 1987 een
andere teneur, een andere vulling
kan krijgen.
Ik sluit af met kernenergie. Laat er
geen misverstand over bestaan: niet
tot elke prijs moeten er centrales
worden gebouwd. Door de fractie
van het CDA zijn scherpe voorwaarden
gesteld, gesteund door een meerderheid van de Kamer. Er moet een
toereikende en aanvaardbare
oplossing worden gevonden voor het
afvalprobleem. Dat is een eerste
voorwaarde. Ook de prijs heeft een
andersoortige rol gespeeld; niet rond
acht a tien cent. Wij hebben de vraag
gesteld, hoe zwaar de investeringslasten zullen worden. Als die dingen f 5
a 6 mld. gaan kosten, dan is het
evident, dat het heel erg moeilijk
wordt om eraan te beginnen. Dit
staat los van de olieprijs.
Als de daling van de olieprijs en de
dollarkoers structureel is, dan zullen
de bouwkosten van de centrales
anders worden dan aanvankelijk
geraamd. Ik zeg dit om van discussies
over acht a tien cent verlost te zijn.
Er zijn nadrukkelijk voorwaarden
gesteld, ook ter zake van de investeringskosten.
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De Kamer heeft de vinger aan de
pols te houden. In het kader van de
controle via moties zullen wij dit ook
doen. Het is al te gek om het hoofd
in het zand te steken. Wij moeten
over de grenzen van vandaag heen
kijken. Dit is in ieder geval bij dit
onderwerp van grote betekenis. Ik
hoop oprecht, dat de heer Zijlstra dat
ook eens zal doen. Dat hij daarvoor
honderdtallen vragen nodig heeft,
kan ik ook niet helpen. Ik hoop toch
dat ik het antwoord met genoegen
zal lezen.

D
De heer Braams (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de minister voor
zijn antwoord, op sommige punten
uitvoerig, op andere wat summier.
Enkele vragen heeft hij over het
hoofd gezien.
Het is mij opgevallen, dat door de
woordvoerders van de oppositie met
zoveel gemak wordt gesproken over
de olieprijzen in 2000. Zij hebben
blijkbaar niets geleerd van de
geschiedenis. Prognoses uit 1970
konden in 1975 weggegooid worden.
In 1980 waren ze helemaal lachwekkend. Wij hebben het dan over een
periode van tien jaar. Het jaar 2000
ligt nog 14 jaar ver weg. Er kunnen
zich allerlei ontwikkelingen voordoen;
ik denk aan het Midden-Oosten.
Politieke prijzen voor energie zijn
helemaal niet uitgesloten. Toch
praten sommigen met het grootste
gemak over prijzen in het jaar 2000,
en baseren hierop lange-termijnbeleid. Dat is eenvoudig belachtelijk.
De heer Ernsting (CPN): Ik maak er
bezwaar tegen, als de heer Braams
dit exclusief, niet geldend voor
hemzelf formuleert. Ik stel vast, dat
ook zijn keuze is gebaseerd op
prijzen, die twee jaar geleden golden.
Die zijn nu even belachelijk.
De heer Braams (VVD): U hebt mij
helemaal niet gevolgd, toen
De heer Ernsting (CPN): Ik volg u
elke keer met verbazing.
De heer Braams (VVD): U - en de
heer Zijlstra - negeert de belangrijkste
argumenten. Ik heb gezegd, dat niet
alleen de prijzen belangrijk zijn, maar
ook de diversificatie, de politieke
kwetsbaarheid. Uitermate belangrijk
zijn de aspecten van het milieu. Ik
heb er geen enkel vertrouwen in, dat
in de volgende eeuw het verbruik en
het stoken van fossiele brandstoffen
nog toegelaten zullen zijn voor
hoogontwikkelde landen. Men kan
Nederland tegen die tijd tot de laag
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Braams
ontwikkelde landen rekenen, als de
technologische mogelijkheden niet
worden benut.
De heer Ernsting (CPN): Het ging
mij om uw specifieke kwalificatie
betreffende de olieprijsontwikkelingen. Sommigen noemt u belachelijk
omdat zij uitgaan van veronderstellingen die de uwe niet zijn terwijl de
veronderstellingen, die u het vorige
jaar hanteerde, op dit moment net zo
belachelijk zijn.
De heer Braams (VVD): Ik heb niet
gezegd dat allerlei veronderstellingen
over olieprijzen belachelijk zijn. Ik
heb gesproken over het baseren van
investeringen en lange termijn-beleid
op voorspellingen over olieprijzen in
2000, na de lessen die wij hebben
kunnen leren van de ontwikkelingen
in 1973 en 1978. Dat heb ik belachelijk
genoemd.
De heer Ernsting (CPN): Dat had u
dan óók moeten zeggen over het
regeringsstandpunt.
De heer Braams (VVD): Het regeringsstandpunt is gericht op langetermijnbeleid en daar ben ik altijd
enthousiast over. Ik houd niet van de
korte-termijnwaan van de dag.
Mijnheer de Voorzitter! Ik vraag mij
af, hoe de heer Zijlstra met al zijn
beweringen denkt te bevorderen dat
de elektriciteitsintensieve industrie in
Nederland weer gaat investeren. Er
was nu een vooruitzicht op lange
termijn; het kan zijn dat ze besluiten
om allemaal te gaan investeren op de
industrieterreinen van Moerdijk en
Borssele maar ik meen dat de heer
Zijlstra ook regionale belangen kent.
Het valt mij op dat met betrekking
tot de dollarkoers alleen naar de
bewegingen in de Verenigde Staten
wordt gekeken en niet naar de
vastheid van de gulden. Er moet een
verband bestaan tussen de staatsschuld, die er op een bepaald
moment is, en de reservehoeveelheid
gas. Op het moment dat dit onderpand
is verdwenen, kunnen er heel
interessante ontwikkelingen ontstaan.
Iedereen, die rekensommen maakt,
kan weten dat dergelijke ontwikkelingen zich wel eens vóór 2000 zouden
kunnen inzetten. Misschien gebeurt
het nóg eerder; het hangt van de
prijs van het gas af. Daarmee wordt
ook de waarde van de gasvoorraad in
de bodem bepaald.
Ik sluit mij aan bij enkele opmerkingen van de heer Lansink over de
stadsverwarming. Wij maken ons
daar grote zorgen over. Hoe de
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regering deze problemen zal opvangen, vernemen wij graag in het
hoofdstuk inzake energie, behorend
bij de begroting voor 1987. Het is
een goede zaak, dat hierover nog
eens wordt nagedacht. Er zijn
suggesties gedaan, onder meer door
de VESTIN, om door middel van de
gasprijs mogelijkheden te scheppen.
Hoe dan ook, het is van belang dat er
continuïteit blijft bestaan op dit punt
en dat voorkomen wordt dat korte
termijnschommelingen ernstige
gevolgen hebben voor de financiën
van lagere overheden, die met
subsidie van de hogere overheid hun
nek op dit terrein hebben uitgestoken.
De minister heeft tritium genoemd
als een argument. Ik heb hier voor
mij een rapport van augustus 1981
van het ministerie van Economische
Zaken, waarin verslag wordt uitgebracht van een studie, die Nederlandse deskundigen hebben gemaakt van
Canadese reactortypen. Die commissie stond onder leiding van de
kernfysische adviseur bij het directoraat-generaal van de arbeid van het
ministerie van Sociale Zaken en
bevatte een viertal medewerkers
van de Kernfysische Dienst.
Ik moet wel aannemen dat dit een
uitermate deskundige commissie is
geweest. Zij rapporteert dat de
huidige ervaring met de CANDU-reactoren van dien aard is, dat de
lozingen zodanig beperkt zijn - er
wordt ook rekening gehouden met
het lozen van tritium als gevolg van
het gebruik van zwaar water - dat
zeer ruim onder de genoemde
limietvoorwaarden kan worden
gebleven. Mijn vraag is nu, welke
nieuwe incidenten of ontwikkelingen
zich hebben voorgedaan, die ertoe
hebben geleid dat dit argument nu
wordt gehanteerd. Mij zijn hierover
geen gegevens bekend maar ik
behoef ten slotte ook niet de technische specialist uit te hangen. Als die
ontwikkelingen duidelijk worden
aangegeven, kan ervan deskundige
zijde op worden gereageerd.
Ten aanzien van één zaak heb ik
van de minister geen reactie gekregen
terwijl ik haar zeer belangrijk acht. Ik
doel op de poging om in de toekomst
de werkelijke kostprijs van elektriciteit
in rekening te brengen, anders dan
aan de hand van twee dagsegmenten
maar met een grotere verfijning. Ik
heb wat dit betreft een motie
voorbereid.

Energiebeleid

Motie
De Voorzitter: Door de leden
Braams en Van der Linden wordt de
volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat, om te voorzien in
de elektriciteitsvraag tijdens de
perioden van hoge belasting, produktievermogen in stand moet worden
gehouden, dat elektriciteit produceert
met een relatief hoge kostprijs,
overwegende, dat het in rekening
brengen van de werkelijke kostprijs
technisch binnen de mogelijkheden
lijkt te komen;
van mening, dat het aanbod van
elektriciteit tegen de werkelijke
kostprijs, die in verschillende
tijdvakken van een dag geldt, een
verschuiving in het verbruikspatroon
zal stimuleren;
verzoekt de regering, het ontwikkelen
en toepassen van methoden, waarbij
een tijdvakkostprijs in rekening wordt
gebracht, te stimuleren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 63 (19 200-XIII)

D
Mevrouw Rempt Halmmans de
Jongh (VVD): Mijnheer de Voorzitter!
Ik heb genoteerd dat de minister de
kritiek van de VVD op de ontwikkelingen binnen de SEP deelt. De minister
beoordeelt de eerste stappen positief
maar is verder toch ook wel enigszins
ongerust. Hij is niet ingegaan op mijn
vraag over activiteiten van sommige
centrales op de markt in concurrentie
met het particuliere bedrijfsleven.
In dit verband heb ik gewezen op
de IJsselcentrale die warmtekrachtinstallaties verkoopt en zelfs zachte
financieringsvoorwaarden aanbiedt.
Graag hoor ik alsnog een reactie van
de minister. Mag ik misschien ook
nog vernemen of hij van mening is
dat de daling van de olieprijzen de
import van elektriciteit minder
aantrekkelijk maakt? Daalt die import
daadwerkelijk? Ook heb ik nog
gevraagd naar de verhoging van de
reservecapaciteit tot 1.34. Vindt de
minister dat wel juist gezien de
mogelijkheden tot elektriciteitsimport?
Mijnheer de Voorzitter! Wij blijven
zorgen houden over de mogelijkheden
tot horizontale integratie van de
distributiebedrijven, juist met het oog
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Rempt-Halmmans de Jongh
op de avonturen die wij nu met de
SEP beleven. Met de mond wordt
beleden dat men graag zal doen wat
de Kamer in overgrote meerderheid
wenst, maar in de praktijk schuift
men heel dikwijls weg. Daarom lijkt
mij een versterking van de elektriciteitsdistributiesector van groot
belang. Gezien de kostenpooling lijkt
het erop dat deze sectoren gekoppeld
blijven aan de produktiebedrijven,
terwijl de Kamer toch heel nadrukkelijk
een scheiding wenst te zien aangebracht.
Ik besef zeer wel dat een horizontale
integratie, voor zover die niet
natuurlijk voortvloeit uit de bestaande
situatie, grote weerstanden oproept.
En ik denk dat de psychologische
weerstanden nog groter zullen zijn
dan de praktische weerstanden. Ik
besef ook, dat men niet altijd de
omvang van het distributiebedrijf ter
discussie wil stellen. Toch is dat van
groot belang, wil ooit de horzintale
integratie met de gasbedrijven van
de grond kunnen komen.
Ik heb begrepen dat de minister de
leiding van de provincies bij een
eventuele horizontale integratie en
zelfs bij een concentratie niet ten
principale afwijst. De VVD heeft haar
verlangens op dit punt met keiharde
voorwaarden omrand. Ik meen, dat
de distributiebedrijven en ook de
gemeenten moeten weten dat de
reorganisatie ons ernst is. Dat willen
wij niet in het vage laten. Het moet
ook gebeuren binnen een bepaald
tijdsbestek. Daarom hebben wij de
motie van de heer Zijlstra mede-ondertekend
Zo vinden wij het ook belangrijk
dat men weet dat de leiding van de
provincie eventueel moet worden
aanvaard. Wij beseffen dat die
leiding pas kan worden gevraagd als
de desbetreffende wetgeving tot
stand is gekomen. Ten einde te
bewerkstelligen dat de reorganisatie
verloopt zoals zij moet verlopen, dien
ik, mede namens de heren Zijlstra en
Tommei een motie in.
Motie

elektriciteit, gas, warmte en eventueel
water van groot belang is voor de
verbetering van de taakvervulling;
constaterende, dat deze reorganisatie
onder meer moet leiden tot een
betere benadering van de verbruiker,
kostenbesparingen, een goede
afweging tussen de verschillende
energie-opties en een breder
financieel draagvlak voor onder
andere decentrale energie-opwekking;
verzoekt de regering, te bewerkstelligen, dat de provinciale besturen als
eerst verantwoordelijken, het
initiatief nemen om samen met de
betrokken bedrijfstakorganisaties en
gemeentebesturen definitieve
plannen voor de reorganisatie op te
stellen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 65 (19 200-XIII).
Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Mijnheer de Voorzitter!
De minister heeft reeds toegezegd
dat hij de wens tot het instellen van
consumentenraden zal doorgeven.
Distributiebedrijven zijn in het
algemeen niet de eersten om
efficiencyvoordelen door te geven
aan met name de kleinverbruikers. Ik
zal de minister niet vragen om
hiertoe wetgeving te maken, want
dat lijkt mij niet nodig. Om opnieuw
het besef te benadrukken dat ernstig
moet worden nagedacht over het
instellen van adviesraden, dien ik de
volgende motie in.

kan ik erg kort zijn. Ik sluit mij
namelijk volledig aan bij wat mevrouw
Rempt hierover zojuist heeft gezegd.
In eerste termijn heb ik de aandacht
gevestigd op een mogelijke verstrengeling van twee activiteiten van de
provincie. Enerzijds is de provincie
mede-organisator van het reorganisatieproces. Anderzijds is de provincie
eigenaar van het elektriciteitsbedrijf.
Daartussen moet een duidelijke
scheiding blijven bestaan. Wil de
minister op dit punt duidelijkheid
verschaffen? Hoe denkt hij op dit
punt waarborgen in te bouwen.
Dan kom ik nog even terug op de
kleinverbruikersprijs voor het
aardgas. De minister heeft onvoldoende bevoegdheden indien het overleg
mislukt. Wellicht wil hij nog eens
overleg plegen met de toenmalige
minister van Economische Zaken die
zei dat aanvullende bevoegdheden
op dit punt niet nodig waren. Er is
druk op de Gasunie nodig, want het
overleg zal absoluut moeten slagen.
Mijn fractie vindt een verlaging met 5
cent aanzienlijk te laag. Het ligt ook
niet in lijn met het tot nu toe ingenomen regeringsstandpunt ten aanzien
van de koppeling tussen de prijs van
huisbrandolie en aardgas.
De heer Lansink (CDA): Voor alle
duidelijkheid: als u zelf mocht
onderhandelen, wat zou dan de
uitslag zijn?
De heer Tommei (D'66): Het
verschil is nu 13 cent. Een dubbeltje
zou ik redelijk vinden.

Motie

De heer Braams (VVD): Welke
referentieperiode wilt u dan hanteren?

De Voorzitter: Door het lid RemptHalmmans de Jongh wordt de
volgende motie voorgesteld:

De heer Tommei (D'66): Er wordt
uitgegaan van het eerste halfjaar. In
dit geval betekent dat de eerste vier
maanden.

De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
van mening, dat inspraak van
consumenten met name bij energiedistributiebedrijven van groot belang
is;
verzoekt de regering, de oprichting
van consumenten adviesraden in
deze sectoren te bevorderen,

De heer Braams (VVD): Dat kan niet.
Er moet worden uitgegaan van een
halfjaar, dus het laatste kwartaal van
1985 en het eerste kwartaal van
1986.
De heer Tommei (D'66): De
onderhandelingen moeten op 1 april
zijn afgerond. Dan is het absoluut
niet onredelijk om te bezien wat de
prijsontwikkeling is geweest in de
periode van 1 januari tot 1 april.

De Voorzitter: Door de leden
Rempt-Halmmans de Jongh, Zijlstra
en Tommei wordt de volgende motie
voorgesteld:

en gaat over tot de orde van de dag.

De Kamer,

De heer Tommei (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! Ik dank de minister
voor de gegeven antwoorden. Over
de reorganisatie van de distributie

De heer Braams (VVD): Dat is een
referentieperiode van een half jaar.
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Deze motie krijgt nr. 64 (19 200-XIII).

n

De heer Braams (VVD): Van 1
oktober tot 1 april.
De heer Tommei (D'66): Waarom?

56-40

Tommei
De heer Tommei (D'66): Ik heb niet
om een referentieperiode van een
half jaar gevraagd.

D

De heer Lansink riep net uit: het
belangrijkste punt is te weinig
besproken, namelijk de zonne- en
windenergie, die tegen de verdrukking
in doorgezet moet worden. Ik ben het
daarmee eens, maar ik twijfel of dat
nog zal plaatsvinden. De marktwerking kan ertoe leiden, dat duurzame
energie verder in de verdrukking
komt. De minister heeft die zorg niet
kunnen wegnemen. Ik zou daarover
meer willen horen, maar ik vrees dat
wij stuklopen op de invloed van de
markt.

De heer Ernsting (CPN): Ik begrijp
hieruit dat het in het belang van de
CDA-doelstelling is om de kerncentrales voorlopig niet te bouwen! Dan
krijg je vanzelf storingen, enz., enz.!
Voorzitter! Ik dit termijntje zal ik
slechts één punt aansnijden, want op
de kwestie van de kernenergie
komen wij nog wel terug. Ik constateer
dat de minister het aangedragen
materiaal op grond van lagere
olieprijzen feitelijk niet bestreden
heeft, maar dat hij er gewoon een
politieke redenering tegenover heeft
gesteld.
Op het punt van de gasprijs voor
kleinverbruikers vond ik het antwoord
ten aanzien van de bevoegdheidskwestie eerlijk gezegd nogal onthutsend vanwege zijn luchthartigheid. Er
ligt inmiddels bijna zes weken een
brief van de VEGIN. Daarin wordt de
beschikking die de minister in
oktober heeft uitgevaardigd, onrechtmatig genoemd.
In de brief wordt ook de term
'misbruik van bevoegdheid' gebezigd.
Dat is nogal wat. Er is nogal wat tijd
geweest om hierover na te denken.
Wij kunnen alleen maar constateren
dat het onderhandelingsresultaat
wordt overgenomen, als de Gasunie
en de VEGIN tot overeenstemming
komen. Dat kan kennelijk niet anders.
Als er geen overeenstemming is, zit
de minister blijkbaar met lege
handen. Dat geldt niet alleen voor de
Wet aardgasprijzen, maar kennelijk
ook ten aanzien van de Prijzenwet.
Het gevolg daarvan is dat niet
alleen de minister met lege handen
blijft zitten, maar ook de kleinverbruiker. Ik denk dat dit niet aanvaardbaar
is. Ik vraag de minister, snel met een
korte notitie bij de Kamer te komen,
waarin hij ingaat op het probleem om
in de gegeven omstandigheden tot
een ingrijpen te komen. Dit lijkt mij
een dermate eenvoudige vraag dat
het niet nodig is, hierover een motie
in te dienen.

De Voorzitter: Door het lid Willems
worden de volgende moties voorgesteld:

D

De Kamer,
gehoord de beraadslaging;

De heer Tommei (D'66): Ik begrijp
hieruit dat de regering dit punt van
zorg niet deelt.

De heer Lankhorst (PPR): Voorzitter!
Ik dank de minister voor de beantwoording. Mevrouw Rempt is, gezien
haar motie over de consumenteninbreng, blijkbaar wat minder tevreden
over de beantwoording. Zo kan het
verkeren!
De minister wil de warmtekrachtkoppeling niet verder bevorderen,
omdat de marktconformiteit niet mag
worden geschaad. Ik vind dat niet
juist en ik vraag hem, toch naar
bevordering van de WKK te streven.

Vaste commissie voor
Economische Zaken
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De heer Van der Linden (CDA): U
hebt zich daartegen nooit verzet in
het verleden. Toen het systeem van
een half jaar gold, hebt u ermee
ingestemd. Nu komt het echter
anders uit.
De heer Tommei (D'66): Dat is
volstrekte onzin. Ook tijdens de
interpellatie van de heer Zijlstra heb
ik ervoor gepleit, de referentieperiode
kort te houden en de prijs nu zo snel
mogelijk bij te stellen. De consument
heeft jarenlang geleden onder de
zeer hoge prijzen. Ik vind dat de
consument er nu recht op heeft dat
de prijs zo snel mogelijk daalt. Daar
is niets nieuws aan.
De Voorzitter: Ik verzoek u, uw
betoog af te ronden.
De heer Tommei (D'66): Voorzitter!
Wat de kolenvergassing betreft heeft
de minister zeer kort geantwoord dat
het een zeer technische discussie
kan opleveren. Ik vraag hem, ons op
dit punt te voorzien van een notitie
over het Coolwater-project, opdat wij
daarover zonder tijdsdruk nader
zouden kunnen spreken.
Ik kom tot mijn laatste opmerking.
De minister heeft niet gereageerd op
de meest 'energiegevoelige' opmerking die vandaag is gemaakt. Dat is
de opmerking van de CDA-fractie d it
er meer kinderen moeten worden
geboren. Als de regering dat beleid
overneemt, heeft het dramatische
consequenties voor het energiebekiid.
Ik vraag de minister, of hij deze
opvatting deelt en, zo ja, wat de
consequenties ervan zijn voor het
energiebeleid.
Minister Van Aardenne: Dit vereist
een onmiddellijke interruptie. Wij
moeten oorzaak en gevolg niet
verwarren. Wij weten allemaal dat
een flinke storing in de elektriciteitsvoorziening - bij voorbeeld omdat er
niet tijdig voor nieuwe centrales zorg
is gedragen - leidt tot geweldige
pieken in het aantal geboorten. Dat
geeft voor een volgende generatie
weer allerlei problemen in de
energievoorziening. Het is dus een
vicieuze cirkel. Wij moeten dan ook
zorgen voor voldoende centrales. Wij
moeten er ook voor zorgen dat er
geen storingen optreden.

D
De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! Ik vind dat de minister
volstrekt onvoldoende is ingegaan op
de problemen die met name voor de
gedecentraliseerde energieopwekking zullen ontstaan door de daling
van de olie- en gasprijzen. Ik heb
gewezen op het feit, dat zowel de
verlaging van de olie- en gasprijzen
als de wijze waarop de distributiesector gereorganiseerd gaat worden
ingrijpende gevolgen hebben voor de
warmte-krachtkoppeling en voor de
energiebesparing. De minister heeft
hierop onvoldoende zijn visie
gegeven. Hij lijkt alles te zeer te laten
afhangen van het marktmechanisme.
Ik heb dan ook drie moties aan u,
mijnheer de Voorzitter, aangeboden
die deze liberale lijn wat moeten
bijstellen.
Ten slotte wil ik nog een laatste
vraag stellen. Ik heb gevraagd om
ook in de toekomst op de hoogte te
kunnen blijven van de wijze waarop
de voorbereiding en de contacten
met betrekking tot de bouw van
nieuwe kerncentrales op het departement worden gepleegd. Ik herhaal die
vraag nog maar eens.
Moties

overwegende, dat de gereorganiseerde energiedistributiebedrijven een
belangrijke taak hebben in de
ontwikkeling van decentrale elektriciteitsopwekking en het bevorderen
van energiebesparing;
overwegende, dat de regering
prioriteit legt bij de reorganisatie van
de energieproduktiesector, waardoor
de positie van de distributiebedrijven
ernstig verzwakt dreigt te worden;
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Voorzitter
overwegende, dat de Kamer steeds
gepleit heeft voor een gelijktijdige
reorganisatie van de produktie- en de
distributiesector;
verzoekt de regering, aan deze
gelijktijdigheid vast te houden,
en gaat over tot de orde van de dag.
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat door de lagere
energieprijzen een extra stimulans
noodzakelijk is voor de ontwikkeling
van decentrale energieopwekking en
de bevordering van energiebesparing;
verzoekt de regering, door middel
van een heffing op olieprodukten een
fonds in het leven te roepen waaruit
deze extra stimulans gefinancierd
kan worden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze moties krijgen respectievelijk
de nrs. 66 en 67 (19200-XIII).
Door de leden Willems, Lankhorst en
Ernsting wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat er nieuwe inzichten
zijn ontstaan met betrekking tot de
ontwikkeling van de olieprijzen en de
dollarkoers welke afwijken van die
zoals door de regering zijn gehanteerd
in haar standpunt inzake de energievoorziening in de jaren negentig;
verzoekt de regering, de Kamer te
informeren over haar zienswijze op
de gewijzigde inzichten en de daaruit
voortvloeiende gevolgen voor het
energiebeleid,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 68 (19 200-XIII).

D
Minister Van Aardenne: Mijnheer
de Voorzitter! De heer Zijlstra heeft
gewezen op een aantal zaken die de
markt kunnen beïnvloeden en die dat
in zekere zin zullen doen. Als hij
spreekt over grote voorraden Noors
gas, zou ik hem erop willen wijzen,
dat bij voorbeeld het veld Troll
pas in produktie genomen schijnt
te kunnen worden bij olieprijzen die
niet onder de 20 dollar per vat
liggen. Dat geeft aan, dat er langs die
lijn onderlinge verbanden zijn.
Uiteraard zal de Sovjet-Unie graag
deviezen willen hebben en men zal
ongetwijfeld olie blijven exporteren.

Vaste commissie voor
Economische Zaken

Of de oliemarkt steeds beperkter zal
worden, is een kwestie van prijsstelling. Het is duidelijk dat een lage
olieprijs leidt tot enige substitutie van
bij voorbeeld kolen.
Dat zijn allemaal marktontwikkelingen die een rol spelen. Er kan sprake
zijn van afwijkingen in de marktontwikkeling, wat tot een tegengestelde
uitwerking kan leiden. Hierdoor zou
het mogelijk zijn om in de jaren
negentig op een hogere prijs uit te
komen dan op grond van de prijs van
heden te verwachten was.
De heer Van der Linden heeft een
door hem zelf gedane uitspraak uit
1983 geciteerd. De situatie was toen
zodanig dat de markt een verlaging
van de prijs vroeg. Er is toen een
kunstmatige beperking van de
produktie gekomen. Er was sprake
van uitval van de allergoedkoopste
producent, Saoedi Arabië. Het zou
natuurlijk normaler zijn geweest als
het hierbij om de duurste producent
was gegaan!
De prijs is toen nog enige tijd op
een kunstmatig niveau gebleven en
nu is hij er waarschijnlijk doorheen
geschoten. Dit is ook weer een
gevolg van de verschillende termijnen
die altijd een rol spelen bij energiewinning. Ik heb al gezegd: als de
investering eenmaal gepleegd is, is
het weer een aparte beslissing om de
zaak te stoppen en af te schrijven of
de put alvast in te sluiten.
De heer Zijlstra heeft opgemerkt
dat warmtekracht in de Verenigde
Staten in 1995 10% zal bedragen en
nu nog maar enkele procenten
bedraagt. In Nederland is nu 1300
mega Watt opgesteld. Dat is 10%
van het opgestelde vermogen en
15% van de opgewekte kWh, met
name door het hoge aantal draaiuren.
Wij bevinden ons dus al in de situatie
die de heer Zijlstra ons als lichtend
voorbeeld voorhoudt, van Amerika in
de jaren negentig. In 2000 voorzien
wij 2.000 mega Watt, wat 15%
opgesteld vermogen is en 20% van
de geproduceerde kWh.
De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Het ging mij om de
exponentiële groei in de Verenigde
Staten. Als je op een laag niveau
begint en je komt dan op 10%, dan is
dat een hele prestatie. Het gaat mij
erom dat tot in het jaar 1 995 geen
exponentiële groei voor Nederland
wordt verwacht van het vermogen
dat in Nederland nu opgesteld staat.
Daar gaat het nu om en daar antwoordt de minister niet op.

Energiebeleid

Minister Van Aardenne: Ik dacht
dat wij van het begrip 'exponentiële
groei' in zoverre wel af waren, dat die
mooie krommen die in de jaren zestig
altijd werd doorgetrokken, geleerd
hebben dat het zo niet werkt en dat
er wel degelijk hier en daar een
inhaaleffect kan optreden, maar dat
daarna groeikrommen altijd weer
afvlakken, omdat er ook tegenkrachten gaan optreden. Als men in
Amerika achterloopt, zal men daar
wellicht tijdelijk exponentieel moeten
groeien, maar zodra men op het
Nederlandse peil is beland, zal het
misschien ook wel tot het Nederlandse
groeitempo afzakken.
Ik wil hiermee ook zeggen dat bij
ons ook nog een groei wordt voorzien.
Warmte-kracht blijft wel degelijk een
belangrijke rol spelen. Ook dat
ondergaat in zekere zin een markttest.
Wat natuurlijk ook altijd van belang
blijft: men moet behoefte hebben aan
de warmte. Je kunt natuurlijk wel
zeggen dat warmte-krachtstroom
goedkoper is dan kernstroom, dat
moge dan waar zijn, maar die warmte
moet natuurlijk ook wel afgezet
worden. Waar de warmte niet
afgezet kan worden, is er dus geen
ruimte voor warmte-kracht.
Er is een opmerking gemaakt over
de wijze waarop de EGKS in de jaren
vijftig aankeek tegen olieprijzen. Ik
herinner mij dat de Verenigde Staten
in het begin van de jaren zestig toen
het Nederlandse aardgas net
gevonden was, adviseerden dat
aardgas zo gauw mogelijk op te
maken, omdat het na korte tijd niets
meer waard zou zijn, na de invoering
van de kernenergie. Wij konden het
beter snel de grond uit pompen en
verkopen, aan Italië of zo, in ieder
geval aan mensen die er maar iets
voor wilden betalen, omdat het na
enige jaren geen cent meer waard
zou zijn. Dat is anders uitgekomen.
Dat het nu weer eens wat minder
waard is ... het is altijd nog meer
waard dan toen het in de jaren zestig
in de grond zat. Laten wij wat dat
betreft altijd het hoofd maar koel
houden en een consistent beleid
blijven voeren. De opmerking de kat
al of niet uit de markt te kijken, deed
mij denken aan een gezegde dat ik
laatst hoorde, ik meen een Russisch
gezegde: 'Koop de zak als hij u
aanstaat, ook al weet u niet wat voor
kat erin zit.'
Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Dat zal wel Chinees
zijn.
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Van Aardenne
Minister Van Aardenne: De
continuïteit van de energievoorziening
dient inderdaad gewaarborgd te
worden. Dat is de doelstelling van
het regeringsbeleid. Ik voeg hieraan
toe dat dat tegen redelijke prijs moet
zijn. Als de heer Zijlstra echter zegt
dat wij een grote eigen energiebron
hebben dan is dat natuurlijk wel een
feit maar of deze energiebron in
prijsstelling echter niet autonoom
functioneert, merken wij dezer dagen
wel.
Je kunt wat de koppeling van gas
aan olie betreft, zeggen dat je altijd
vrij bent om in het binnenland onder
de prijs te verkopen als er maar niet
wordt geëxporteerd tegen een
hogere prijs. Dat is natuurlijk schijn.
Met een gasprijs die gekoppeld is
aan de olieprijs heeft de markt
daarop wel degelijk invloed. De zaken
liggen anders als je over waterkracht
beschikt. Dat doen wij niet
Over de reorganisatie van de
distributiebedrijven wil ik het
volgende opmerken. Er werd gewaarschuwd dat de provincies toch
zouden moeten meewerken aan
opsplitsing. De heer Tommei stelde
een vraag over de spanning die kan
ontstaan tussen de beleidsverantwoordelijkheid en het eigenaar zijn
van distributiebedrijven.
Allereerst is dit een ondersteuning
van het pleidooi om deze bedrijven
verder van de overheid te brengen,
bij voorbeeld in de vorm van een NV.
Een tweede punt is dat een en ander
niet in het belang kan zijn van de
burgers van de provincie als de
opsplitsing zover zou gaan dat
daarmee het eindresultaat ongunstig
zou worden. Men moet wel degelijk
afwegen.
Een elektriciteitsbedrijf kan hier en
daar worden 'doorgeknipt', maar je
kunt het niet in zulke kleine eenheden
opsplitsen als het geval is met de
gasbedrijven. Wat dit betreft, is de
aanpak van de commissie-Brandsma
niet zo gek. Deze commissie stelt
voor te beginnen, de gasbedrijven te
laten samengaan en daarna te bezien
of geïntegreerde bedrijven tot stand
zouden kunnen komen.
Overigens brengt mij dit ertoe,
toch nog een beroep te doen op
degenen die zich nu gaan belasten
met de aanzet tot reorganisatie. Het
lijkt mij uiterst wenselijk om spoedig
contact op te nemen met de werknemers in de bedrijven. Uiteraard
ontstaat door deze discussies enige
ongerustheid in de bedrijven. Dat is
begrijpelijk.

Vaste commissie voor
Economische Zaken

Dat soort zaken dient mijns inziens
zo snel mogelijk duidelijk te zijn. Ik
verwacht dat er gauw een gesprek
tussen de vakorganisaties, de
regionale commissies en de stuurgroep tot stand zal komen.
Op de moties wil ik, als ik deze alle
heb gekregen, nader ingaan.
Wat het produktieplan van de
elektriciteit betreft, wil ik het volgende
opmerken. De heer Zijlstra zei dat er
eigenlijk een vraagplan zou moeten
zijn. Daarin wordt ook voorzien. Ik
heb al gezegd dat eerst moet
vaststaan wat in de distributiebedrijven decentraal wordt opgewekt.
Daarmee wordt de vraag van deze
bedrijven naar grootschalige produktie dus verkleind. De nettovraag moet
ten slotte in het E-plan worden
opgenomen. In het systeem willen
wij dat voor ogen houden. In het
wetsontwerp wordt aan de wensen
van de heer Zijlstra tegemoetgekomen.
Tegen de heer Van der Linden wil
ik zeggen dat congressen geen
centrales sluiten. Ik zeg dat een
oud-minister van Defensie vrij vertaald
na. Of presidenten centrales verkopen,
waag ik ook te betwijfelen. Dit even
tussen haakjes.
Vervolgens heeft hij gevraagd wat
er nodig is aan nieuw vermogen in de
jaren negentig.
Ik wil hem toch bijvallen in die zin,
dat ik meen dat de schattingen die in
het regeringsstandpunt zijn opgenomen heel duidelijk - dat wisten wij
toen ook wel - aan de lage kant zijn.
Het elektriciteitsverbruik heeft zich na
de daling in het begin van dit
decennium duidelijk hersteld. In
1984 en 1985 is er een groei van 3
en 2,5% geweest. Er zal ook wel een
inhaaleffect in hebben gezeten, maar
ik meen dat wij toch dichterbij het
hoge groeiscenario zullen uitkomen
dan bij het lage. Als het hoge
groeiscenario bij een groei van het
bruto nationaal produkt van 2,5 a 3%
wordt bezien, zitten wij toch met een
groei van het elektriciteitsverbruik
van 2,2% per jaar. Dat betekent een
hogere vermogensbehoefte van 3000
MW. Dat nu is toch een belangrijk
gegeven bij het opmaken van de
planning voor de elektriciteitsvoorziening.

olieprijsontwikkeling die besparingsactiviteit natuurlijk een dreun krijgt
en dus tegenvalt? Dat betekent dat
ook uit dien hoofde de vraag naar
elektriciteit wel eens extra kon
toenemen. Zit dat in die 3000 MW
van u?

De heer Van der Linden (CDA): Is
daarin meegewogen dat in de
oorspronkelijke ramingen een zeer
hoge besparingsactiviteit is ingepland, ook bij de BMD, de hoogste
besparingsactiviteit die toen in
discussie was; dat bij de huidige

Minister Van Aardenne: Daar zit die
hoge besparing in. Ik meen dat nu,
bij een lagere prijs, sommige
investeerders zich wellicht extra
achter het oor krabben en zeggen:
zouden wij dat wel doen? De rente is
natuurlijk ook weer gedaald, dus dat
compenseert elkaar wel een beetje.
Wel zuilen er nog wat doorwerkingen
en naijlingen plaatsvinden. Er zijn een
heleboel besparingsprojecten, vooral
in de industrie, die een vrij lange
aanlooptijd hebben gehad en die nu
pas goed gaan bijdragen. Dat werkt
natuurlijk ook nog door. Zoals iemand
laatst nog zei: het is natuurlijk niet
voorstelbaar, ook al wordt de benzine
nu goedkoper, dat ineens weer
auto's worden geproduceerd van het
type dat in de jaren zestig benzine
slurpte. Dat komt natuurlijk niet meer
terug.
Wat er nog bovenop komt, zal voor
een deel doorloop, naijling zijn. Wat
het andere deel betreft, moeten wij
natuurlijk proberen de omstandigheden voor de besparing gunstig te
houden, bij voorbeeld door steeds
erop te blijven hameren dat de
energieprijzen onzekere factoren zijn
en dat het gans niet vaststaat dat die
olieprijs in het jaar 2000 nog zo laag
zal zijn.
Er is gesproken over de budgetpolitiek versus de energiepolitiek. Dat is
natuurlijk al begonnen toen de
ministers Zijlstra en De Pous indertijd
strijd voerden over de vraag, wat je
met de aardgasbaten moest doen.
Dat is door Zijlstra gewonnen; daar
hebben wij nu misschien een beetje
spijt van. Als De Pous zijn zin had
gekregen met een fonds, dan waren
wij misschien ook budgettair beter
afgeweest. Het heeft echter zo
weinig zin te huilen over die gemorste
melk. Daarna zijn de gasbaten
gewoon in het budget opgenomen en
hebben ze inderdaad gediend tot
dekking van allerlei lopende uitgaven.
Dat is steeds gevaarlijk geweest.
Nu wordt duidelijk zichtbaar hoe
gevaarlijk dat kan zijn. Dat betekent
toch dat je je macrobeleid en vooral
je overheidsuitgavenbeleid moet
afstemmen op een redelijke opbrenst.
Dat is duidelijk minder. Dat betekent
toch dat wij in onze uitgaven nog wat
verder terug zullen moeten, aangezien

Energiebeleid
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onze lastendruk op zichzelf zeker niet
lager is dan die in vergelijkbare
landen. Als wij daar nu ver onder
zaten, zou er nog genoeg gat zijn om
dat op te vullen. Zo eenvoudig is het
echter niet. Ons uitgavenpeil ligt
gewoon te hoog.
De heer Van der Linden heeft
gezegd dat de horizontale integratie
uitgangspunt is. Daarmee ben ik het
wel eens.
Ik kom bij de heer Lansink. Hij
sprak over de Candu, waarop ook de
heer Braams is teruggekomen. Ik wil
er nog eens op wijzen dat de discussie
over de PKB, waarin onder andere dit
punt is geformuleerd, de gelegenheid
is om daarop nader in te gaan.
Op de opslag ben ik in eerste
instantie niet ingegaan. Ik kan dit nu
heel kort doen. Ik denk echter dat de
gedachte van de heer Braams aan
schriftelijke antwoorden de aangewezen weg is. Wij moeten kijken naar
de bestedingskosten, de ervaring in
het buitenland, de werkgelegenheidscomponent en dergelijke. Ik wacht
graag de vragen van de commissie
af. Wij zullen deze dan beantwoorden.
Wij kunnen daar later op terugkomen.
Ik begrijp dat sommige stadsverwarmingsbedrijven nu in een wat
moeilijke positie terecht dreigen te
komen. Ik moet er echter voor
waarschuwen om de rekening zonder
meer naar het rijk door te schuiven.
Het rijk is namelijk ook in een
moeilijke positie gekomen door de
dalende olieprijzen. Wat dat betreft,
is het niet zo dat het rijk dan maar
wel rijk is. Indertijd zijn er afspraken
gemaakt. Een bepaald deel van het
risico is toen ook door de staat
overgenomen.
Ik denk echter dat je niet te
lichtvaardig moet zeggen dat het
risico ook maar weer op de rijksoverheid afgewenteld moet worden, nu
het weer even moeilijk wordt. Dat dit
voor de nieuwe projecten wellicht
enige rem betekent, kan ik niet
ontkennen. Wij schieten er echter
ook weinig mee op, als er een aantal
projecten gerealiseerd zou worden,
die later toch wel erg duur blijken te
zijn, bij voorbeeld in vergelijking met
de kosten die staan tegenover de
besparing op het energieverbruik.
Als de bouwkosten van de centrales
veel te duur zouden worden en als de
offertes allemaal geweldig hoge
investeringskosten zouden laten zien,
dan neem ik aan dat de betreffende
elektriciteitsbedrijven niet tot
bestelling overgaan. Zij kunnen dan

Vaste commissie voor
Economische Zaken

namelijk niet meer voldoen aan de
eis die aan hen gesteld is. Het
regeringsstandpunt zegt tenslotte
alleen dat kernenergie op bepaalde
plaatsen in het land mogelijk is. De
invulling daarvan is echter aan de
elektriciteitswereld voorbehouden.
Deze moet daarbij natuurlijk ook naar
een normale prijsstelling kijken.
De heer Braams heeft gezegd dat
je bij de dollarkoers ook rekening
moet houden met de ontwikkeling
van de gulden. Met name de gasvoorraad zou wel eens een rol kunnen
spelen voor de sterkte van de gulden.
Daar zit wat in. Als wij het gas heel
snel zouden opmaken, zou de gulden
daarna misschien ook verzakken, net
als de bodem.
Over de stadsverwarming heb ik
net al gesproken in reactie op vragen
van de heer Lansink. Ik begrijp dat de
lagere overheden het moeilijk
hebben, maar wij hebben ook onze
problemen. Ik heb ook al iets gezegd
over de Candu. Ik denk dat het citaat
dat de heer Braams heeft genoemd,
een punt van overleg bij de PKB-beschouwingen kan zijn. Zo hier nog
technische antwoorden op gegeven
kunnen worden, wil ik deze wel
meenemen bij de beantwoording van
de 300 vragen. Dan wordt dit vraag
301 die misschien als zodanig niet
gesteld is, maar die nu genoteerd is
en die mede in die stukken beantwoord zal worden. Dan weet men
wat wij er ook van weten.
De heer Tommei (D'66): Ik heb hier
een vraag over. De commissie heeft
uitdrukkelijk afgesproken dat er geen
technische vragen gesteld mochten
worden, maar alleen maar vragen
over de plaatsing. Als de ronde nu
weer open is, dan lijkt het mij
verstandig dat wij allemaal de
gelegenheid krijgen om onze vragen
aan te vullen.
De Voorzitter: Neen mijnheer
Tommei, deze vraag wordt volkomen
opgelost in een huishoudelijke
vergadering van de vaste kamercommissie.
Minister Van Aardenne: Bovendien
zou ik er graag aan willen herinneren
dat de Candu vanwege ruimtelijke
redenen niet in de PKB valt. Het
voldoet volgens mij dus ook nog aan
de grensstelling.
Mevrouw Rempt heeft zich wat
ongerust getoond over de EPON. De
EPON zal hier ongetwijfeld kennis
van genomen hebben. Dat betekent
dat wij met z'n allen die zaak met
argusogen blijven volgen. Dit lijkt mij
buitengemeen verstandig.
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Zij had ook een vraag over oneigen^
lijke activiteiten van de IJsselcentrale.
De primaire doelstelling van elektriciteitsbedrijven is produceren, transporteren en distribueren van elektriciteit.
Wanneer in het licht van die doelstelling activiteiten verricht kunnen
worden door elektriciteitsbedrijven,
als de marktsector die niet oppakt,
dan wil ik deze ook wel tot het
takenpakket rekenen.
Daarbuiten vind ik dat men
terughoudend moet optreden. Door
de staten van Gelderland is'zo'n
verzoek ook wel eens aan de PGEM
gedaan en toen heeft de PGEM de
plannen ook gewijzigd. Het hangt er
dus van af of er in de marktsector een
activiteit is op dat punt.
Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Het verkopen van
warmtekrachtinstallatie gebeurt in de
particuliere sector. Zachte financieringsvoorwaarden komen ook voor.
Minister Van Aardenne: Ik dacht
dat dit alleen door mevrouw Schoo
gedaan werd.
Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Ik verwijs naar een
brief van de NV elektriciteitsmaatschappij IJsselcentra van 22 januari
1986, gericht aan de stichting
bejaardenhuisvesting Nederland te
Leusden. Daarin komt dit allemaal
voor. Wellicht wil de minister hiervan
kennis nemen?
Minister Van Aardenne: Op het
moment dat de banken zachte
financiering beschikbaar stellen voor
warmtekrachteenheden, zou het
veranderen. Ik zie ze dat nog niet
doen. Als dit de penetratie van
warmtekracht kan bevorderen, heb ik
daartegen minder bezwaar, omdat
het op zichzelf een zaak is die de
elektriciteitsmaatschappijen zelf
moeten afwegen. Dat is een commerciële handeling in hun takenpakket.
Dat vind ik gemakkelijker te verteren
dan een aparte prijsstelling voor
warmtekracht, waarover in een motie
gesproken wordt. Ik zie namelijk niet
in dat daarmee bepaalde financiers
ernstig voor de voeten worden
gelopen.
Mevrouw Rempt heeft gevraagd of
de import bij snel dalende olieprijzen
nog steeds lucratief is. In de antwoorden van de SEP heeft men kunnen
zien dat dergelijke zaken altijd ad hoc
bekeken worden op basis van de
landelijke economische optimalisatie.
Dat betekent dat er best een moment
kan komen dat import niet meer
aantrekkelijk is. Er is overigens met
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gezien, waarin staat dat de consument
jarenlang heeft geprofiteerd van een
te lage prijs. Door ijverige rekenmeesters op een departement - ik zal de
naam van dat departement niet
noemen, maar men kan het misschien
vermoeden - is een en ander
becijferd op een bedrag van f 2 0 mld.
cumulatief. Voor dat bedrag is de
consument gesubsidieerd door een
prijs die onder de marktwaarde lag.

Minister Van Aardenne: Hij zegt er
echter bij dat de consument jarenlang
heeft geleden onder een te hoge
prijs. Ik heb laatst een berekening

MinisterVan Aardenne: U krijgt
eerst het antwoord. De datum van 1
april begint ook dichterbij te komen.
Het is nog maar drie weken.
De heer Lansink had zorgen over
de wind en de zon. Hij zei dat je niet
helemaal naar de markt moet kijken.
Ik kijk wel naar de markt, maar dan
op langere termijn. Op korte termijn
kan de markt natuurlijk verstorend
werken. Dat is ook één van de
redenen dat wij moeten doorgaan
met diversificatie naar kernenergie,
redelijkerwijs, en naar wind en zon.
De heer Willems heeft gevraagd
hoe hij verder op de hoogte wordt
gehouden van de voortgang bij de
planning van de bouw van kerncentrales. Wij verzamelen het ook via de
GBK. Om de zoveel tijd, zeker als er
belangrijke ontwikkelingen zijn, wordt
de Kamer daarover geïnformeerd, op

dezelfde wijze als ik dat nu heb
gedaan.
In de motie op stuk nr. 60 van de
leden Zijlstra en Vos wordt gevraagd
om alle warmtekrachteenheden, hoe
klein ze ook zijn, voor een grootverbruikerstarief gas toe te leveren.
Daar komt het kort gezegd op neer.
Daarmee wordt het gehele schijvensysteem doorbroken. Ik acht dat
strijdig met onze prijsstelling,
marktconform, van gas. Ik denk dat
je, wat je aan de ene geeft, niet aan
de ander kunt onthouden. Dat zou tot
grote budgettaire consequenties
kunnen leiden en die brengen ons
alleen maar verder van huis. Ik
ontraad de aanneming van deze
motie met kracht.
In de motie op stuk nr. 61 wordt
gevraagd, het beleid erop te richten,
dat uiterlijk in 1990 de gereorganiseerde, horizontaal geïntegreerde
distributiesector een feit is, dan wel
in een afgerond stadium verkeert, bij
voorkeur met water erbij. Bij het
water zet ik een kanttekening. Ik heb
gewezen op het punt dat de Waterleidingwet met de verticale integratie
een eigen regime kent en dat dit een
gegeven is, tenzij de wetgever - dat
is de Kamer met de desbetreffende
minister - ineens een andere oplossing zou entameren. Het is nog niet
zo lang geleden gebeurd. Met die
kanttekening heb ik met deze motie
uiteraard geen probleem. Die ligt in
de lijn. Hoe eerder hoe beter.
In de motie op stuk nr. 62 wordt de
regering uitgenodigd berekeningen
van het CPB onverwijld aan de Kamer
toe te zenden. De heer Zijlstra lichtte
toe dat hij ze wil hebben voordat over
de PKB's wordt gediscussieerd. Er is
nog geen eindrapport. Zodra dat er
is, kan het worden toegezonden.
Voorlopige berekeningen zijn daar
niet rijp voor. Hetzelfde zou het zijn
als men vroeg, maar even de
berekeningen van het centraal
economisch plan, die ze nu aan het
maken zijn, te geven. Het plan komt
over een paar weken en dan krijgt de
Kamer het. Ik moet de motie dus als
overbodig kwalificeren. Als het
eindrapport er is, gaat het onverwijld
naar de Kamer. Zolang het er niet is,
heb ik niets om naar de Kamer te
sturen.
De motie op stuk nr. 63 stelt dat
de regering dient te stimuleren dat
de tijdvakkostprijs meer in rekening
wordt gebracht. De regering heeft
daarbij uiteraard beperkte bevoegdheden. Het moet natuurlijk uitmonden
in concurrerende tarieven. Wat wordt
gevraagd geeft geen problemen. Ik
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Electricité de France een contract
met een wat langere looptijd. Daarbij
is de stroomprijs gekoppeld aan de
kolenprijs en de olie zit nog niet zo
laag.
Ik kom toe aan de kwestie van de
reservefactor 1,34. Dit is een
resultante bij een optimaal produktiepark met zo laag mogelijke kosten
uitgaande van de vereiste betrouwbaarheid. Men gaat daarbij uit van
eigen voorziening en niet van een
structurele afhankelijkheid van het
buitenland, omdat dit laatste zowel
voor prijs als voorziening risico's met
zich brengt. Je moet dus eerst je
eigen voorziening vaststellen met
een reservefactor. Daarnaast kan je
dan nog wel eens een voordeeltje
halen als je in het buitenland goedkoper kan inkopen.
Ten aanzien van de kleinverbruikersonderhandelingen heeft de heer
Tommei opgemerkt dat er dan toch
druk op de Gasunie moet worden
uitgeoefend. Ik zie niet in waarom
dat op de Gasunie moet gebeuren en
niet op de VEGIN. Ik kan geen druk
op de Gasunie uitoefenen om af te
wijken van het marktwaardeconcept.
Als dat inzet van de onderhandelingen
is, komen wij er wel. Ik geloof
overigens dat het volstrekt redelijk is
dat de referentietermijn in principe
gelijk is aan de termijn waarin het
nieuwe tarief geldt. Dat is ook
volstrekt logisch, omdat anders
gaten ontstaan. In wezen wordt elke
fluctuatie een keer doorgeschoven
naar de verbruiker.
Het kan een half jaar of een jaar
later zijn, maar het gebeurt. Dan
moet wel de hele termijn genomen
worden. Stel je voor dat je vier
maanden neemt en dat er dan een
heel sterke daling in de komende drie
maanden zou zitten en dat wordt er
gewoon uitgesneden, waarna men
verder gaat, dan krijg je andere
effecten. Bij een half jaar behoort
een referentieperiode van een half
jaar. Het hangt dan af van de
tussenperiode die je nodig hebt om
het tarief in te voeren om te kijken
waar het dan precies uitkomt.
Ik begrijp dat de heer Tommei ook
niet de volle dertien cent wil. Ook hij
wil enige vertraging voor de consument invoeren.
De heer Tommei (D'66): Dat pleit
voor mijn redelijkheid.

De heer Tommei (D'66): Daar zullen
ze blij mee zijn.
De Voorzitter: Niet allemaal
tegelijk. Het zal het ministerie van
Financiën wel zijn geweest.
Minister Van Aardenne: Dat doet mij
erg aan het mopje van het het kindeke
Jezus denken. Over het 'cool-waterproject' zullen wij nadere gegevens
aan de Kamer doen toekomen.
De heer Ernsting heeft gesproken
over de kwestie van de VEGIN. Ik
weet niet of de VEGIN de brief
waarop de heer Ernsting doelt,
inderdaad in de openbaarheid heeft
gebracht. Zodra men dat doet, breng
ik mijn antwoord ook in de openbaarheid. Verder ga ik niet in op juridische
steekspelen. Als men zegt dat je iets
doet wat niet deugt, dan is dat een
juridische zaak. Dat moeten de
advocaten dan maar uitvechten.
De heer Ernsting (CPN): Voor de
goede orde, die brief van de VEGIN
is inderdaad openbaar, in die zin dat
de brief als bijlage is meegestuurd in
een brief aan de Kamer. Het lijkt mij
inderdaad goed om dan het antwoord
van de minister ook te ontvangen. Ik
blijf bij mijn verzoek om een notitie
van de minister aan de Kamer over
de bevoegdheidskwestie.
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Van Aardenne
zal het aan de SEP en de VEGIN
overbrengen.
De motie op stuk nr. 64 handelt
over de consumentenraden. Gevraagd
wordt iets te bevorderen. De primaire
verantwoordelijkheid ligt bij de
sector, maar ik zal de wens van de
Kamer als de motie wordt aangenomen, wat ik verwacht, uitdrukkelijk
overbrengen. Wat verwachten wij
toch anders van democratische
organen als gemeenteraden en
statencolleges dan dat ze ook aan
consumenten denken?
Met de motie op stuk nr. 65,
eveneens van mevrouw Rempt, zit ik
een beetje. Daarin wordt aan de
regering gevraagd te bewerkstelligen
dat de provinciale besturen als eerst
verantwoordelijken het initiatief
nemen om samen met de betrokken
bedrijfstak, organisaties en gemeentebesturen definitieve plannen voor
de reorganisatie op te stellen. Ik heb
gezegd dat mijn oorspronkelijke optie
was dat het een gezamenlijke
onderneming zou worden en dat dit
door de bedrijfssectoren als het ware
is afgewezen.
Men zei, het eerst zelf eens te
willen proberen zonder de provincies
en de gemeenten er direct bij te
halen. Ze zitten er wel als waarnemers
bij en ze weten precies wat er
omgaat, maar men wil daar niet de
eerste verantwoordelijkheid leggen.
Ik neem aan dat deze motie als zij
wordt aangenomen, wat te verwachten is gelet op de ondertekenaars, op
zich in de discussie een rol kan
spelen. Ik wil best de bedrijfsectoren
die heel duidelijk een andere weg
dan nu wordt ingeslagen, hebben
afgewezen, er nog eens op wijzen
dat dit de opvatting van de Kamer is,
maar ik wil vermijden dat dit leidt tot
een sterke vertraging doordat men
zegt: dan gebeurt er maar niets
totdat er een wet op dat punt is. Dan
halen we het niet in 1 990, en die
motie heb ik net omhelsd.
De heer Van der Linden (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Begrijp ik de
minister goed dat hij een spanningsveld ziet tussen de motie-Zijlstra op
stuk nr. 61 en deze motie en dat hij
vindt dat deze de conceptie zoals die
in de notitie aan de Kamer staat,
doorkruist, een conceptie die
voortvloeit uit het overleg met de
betrokkenen?
Minister Van Aardenne: Als die
motie kan worden geïnterpreteerd
- zo zou ik haar willen interpreteren als een heel duidelijk signaal aan die
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bedrijfstak, dit werk echt serieus aan
te pakken en als een teken dat als
men in 1987 niet met een goed plan
komt, langs een andere weg de zaak
wordt gerealiseerd, dan is het heel
duidelijk. Als ik die bedrijven echter
moet vragen te stoppen met het werk
dat men net begonnen is om de
provincies eerstverantwoordelijk te
laten zijn, dan moet ik haar ontraden.
Ik zag mevrouw Rempt bij de eerste
interpretatie instemmend knikken.
Die houd ik dan aan en dan heb ik
tegen de motie geen bezwaar.
De heer Van der Linden (CDA): Die
interpretatie die de minister nu geeft,
wordt toch al aangegeven in de
motie op stuk nr. 61? In dat licht is
deze motie overbodig.
Minister Van Aardenne: Misschien
kunnen beide moties worden
samengesmolten, merkt een adviserend lid van de Kamer op.
De heer Van der Linden (CDA): Ik
wil toch meer duidelijkheid hebben
ten behoeve van het bepalen van het
stemgedrag. In motie nr. 61 wordt
heel nadrukkelijk een datum genoemd. In motie nr. 65 staat:
verzoekt de regering te bewerkstelligen. De minister dient een daad te
stellen. Dat is heel wat anders dan
wat in motie nr. 61 staat.
Minister Van Aardenne: In het ene
geval moet ik bewerkstelligen, dat
men een initiatief neemt.
De heer Van der Linden (CDA): Hier
wordt toch een lijn gekozen - in het
dictum - die duidelijk afwijkt van de
lijn, die de minister in de notitie heeft
neergelegd.
Minister Van Aardenne: Laat ik nog
proberen uit te leggen hoe ik tegen
beide moties aankijk. Ik heb gesprekken gehad met de sectoren, de
provincies en de gemeenten. Ik weet
hoe men elkaar aankijkt. Af en toe
vertrouwt men elkaar niet zo erg,
maar het zij zo. Ik heb gezegd: laten
wij nu starten en geen tijd verloren
laten gaan op basis van hetgeen de
bedrijfstak zelf zegt voor elkaar te
krijgen. Eind 1987 moet men
rapporteren hoe het eruit ziet. Is dat
niet voldoende in vergelijking met de
schets in de brief van 3 februari,
waarbij nog wat meer nadruk op horizontale integratie wordt gelegd, dan
houdt dat in, dat de bedrijfssector het
niet voldoende heeft gedaan. Dan
er worden ingegrepen. Zo interpreteer
ik beide zaken. Wellicht kunnen
beide moties tot één motie worden
samengesmolten.
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De heer Lankhorst (PPR): Ik ben het
wel met de minister eens, maar ik
lees het in ieder geval niet uit motie
nr. 65. Als de indienster het hierover
met de minister eens is, dan lijkt mij,
dat iedereen het ongeveer eens is.
Als je motie nr. 65 leest, krijg je toch
een heel andere indruk.
De heer Zijlstra (PvdA): Ik wil nog
iets zeggen over motie nr. 6 1 . Welke
weg ook wordt bewandeld - ook als
de door de minister aangegeven weg
lukt; eind 1987 - er zal aan die vier
jaar moeten worden vastgehouden.
De heer Van der Linden (CDA): Is
het risico niet aanwezig bij de
interpretatie van de minister - gelet
op de wat afstandelijke reactie op de
vragen van de PPR - dat de gemeenten
de kont tegen de krib gaan zetten?
Dan raken wij veel verder van huis.
Minister Van Aardenne: Het gaat
om de bedrijfssector. De gemeenten,
noch de provincies doen in de
huidige situatie mee.
Wat motie nr. 66 betreft, merk ik
op dat ik die gelijktijdigheid echt niet
zie. Het zou betekenen dat wij de
Produktiewet moeten opschorten. Ik
ontraad aanneming van de motie.
Het wetsontwerp Produktiewet wordt
gewoon ingediend, naar ik hoop
spoedig.
Wat motie nr. 67 betreft, heb ik al
mijn twijfel uitgesproken over een
heffing op olieprodukten en een
fonds. Een fonds erbij dient de zaak
niet. Dat is tegen de markt inwerken,
en dat breekt je altijd op. Zie de
Saoudiërs nu.
Wat motie nr. 68 betreft, merk ik
op dat ik vandaag nieuwe inzichten
heb gegeven. Ik zie niet in, waarom
deze motie moet worden uitgevoerd.
De conclusie bij de huidige inzichten
is duidelijk. Ik heb die vandaag
uiteengezet. Ik ontraad aanneming
van deze motie.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Hiermee zijn wij
aan het eind van deze vergadering
gekomen.
Ik dank de minister voor de verstrekte
inlichtingen. Ik dank ook zijn medewerkers.
Sluiting 18.10 uur.
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