8ste vergadering

Woensdag 6 oktober 1993
Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Deetman
Tegenwoordig zijn 121 leden, te
weten:
Achttienribbe-Buijs, Akkerman,
Apostolou, J.H. van den Berg, J.T.
van den Berg, Biesheuvel,
Bijleveld Schouten, Blaauw, Blauw,
Boers-Wijnberg, Bolkestein, V.A.M.
van der Burg, Buurmeijer, Castricum,
De Cloe, Dees, Deetman, Van Dijk,
Dijkstal, Van Dis, Doelman-Pel,
Eisma, Eisses-Timmerman, Van Erp,
Esselink, Feenstra, Franssen, Frissen,
Van Gelder, Gerritse, Groenman, Van
der Heijden, Hillen, Van der Hoeven,
De Hoop Scheffer, Van Houwe–
lingen, Huibers, Huys, Van lersel,
Janmaat, Janmaat-Abee, A. de Jong,
G. de Jong, M.D.Th.M. de Jong,
Jorritsma-Lebbink, Jurgens,
Kalsbeek-Jasperse, Kamp, Kersten,
Koetje, Koffeman, Kohnstamm, De
Korte, Krajenbrink, Laning–
Boersema, Lankhorst, Lansink,
Leerling, Leers, Lilipaly, Van der
Linden, Linschoten, Melkert, Middel,
E. van Middelkoop, Van Mierlo,
Mulder-van Dam, Netelenbos, Van
Nieuwenhoven, Nijland, Van Noord,
Nuis, Ockels, Van Ojik, Van Otterloo,
Paulis, Van der Ploeg-Posthumus, De
Pree, Quint-Maagdenberg, Ramlal,
Reitsma, Rempt-Halmmans de
Jongh, Van Rey, Van Rijn-Vellekoop,
Roosen-van Pelt, Ruigrok-Verreijt,
Scheltema-de Nie, Schimmel,
Schoots, Schutte, Sipkes, Smits,
Soutendijk-van Appeldoorn, Spieker,
Stemerdink, Swildens-Rozendaal,
Tegelaar-Boonacker, E.G. Terpstra,
G.H. Terpstra, Tommel, Van Traa,
Tuinstra, Van der Vaart, Valk, Ter
Veer, Te Veldhuis, Versnel-Schmitz,
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Vliegenthart, Van der Vlies, Van
Vlijmen, Vos, Weisglas, Wiebenga,
Willems, Witteveen-Hevinga,
Wolters, Wöltgens, Ybema, Van Zijl
en Zijlstra,

making van besiuiten van
volkenrechtelijke organisaties
(Rijkswet goedkeuring en
bekendmaking verdragen)
(21214, R1375)

en de heren Lubbers,
minister-president, minister van
Algemene Zaken, Kooijmans,
minister van Buitenlandse Zaken,
Ritzen, minister van Onderwijs en
Wetenschappen, mevrouw
d'Ancona, minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, en de
heer Simons, staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

Aan de orde is de behandeling van:
- het voorstel van Rijkswet
Regeling betreffende de
goedkeuring en bekendmaking
van verdragen en de bekend–

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Het wordt hoog tijd dat
de wetgever de opdracht van de
grondwetgever nakomt om de
regelmg van goedkeuring en bekend–
making van verdragen een wettelijke
basis te geven.
Alweer tien jaar na de aanvaarding
van de herziene Grondwet van 1983
moet via het additioneel artikel XXI
nog altijd worden teruggegrepen op
de Grondwet van 1972. Dramatisch
is deze late nakoming van genoemde
grondwettelijke opdracht niet, omdat
met de deconstitutionalisering van
de regels omtrent goedkeuring van
verdragen niet werd beoogd, belang–
rijke wijzigingen te brengen in een
sinds jaar en dag bekende praktijk.
Maar fraai is het niet.
In de memorie van toelichting
verwijst de regering naar de
uitspraak in het wetsontwerp dat
indertijd beoogde, het huidige artikel
91 in de Grondwet op te nemen. Die
uitspraak was dat de strekking van
de bestaande bepalingen betref–
fende de goedkeuring van verdragen
vrij algemeen als bevredigend werd
ervaren. Dat mocht toen waar zijn en
is het nu waarschijnlijk nog, maar het
is goed, wanneer deze Kamer en
later de Eerste Kamer de
gelegenheid krijgen om dat oordeel
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Beijlen-Geerts, wegens ziekte;
Lonink, wegens bezigheden elders,
alleen voor de middag– en avondver–
gadering;
J.H. van den Berg, Feenstra, Huys en
Van Zijl, wegens bezigheden elders,
alleen voor de avondvergadering;
Leijnse en Vos, wegens bezigheden
elders.
Deze berichten worden voor kennis–
geving aangenomen.
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Van Middelkoop
nog eens tegen het licht te houden.
Immers, de Commissie van advies
inzake volkenrechtelijke vraagstukken
merkte in haar advies op dat de
besluitvorming en regelgeving,
gemeten met de maatstaf van
democratische controle die uit de
nationale rechtsorde van het
Koninkrijk is geïndiceerd, ernstig te
kort schiet.
Deze wettelijke regeling voor de
goedkeuring en bekendmaking van
verdragen is gebonden aan de
volkenrechtelijke kaders van het
verdragenrecht, zoals dat sinds 1969
in het Verdrag van Wenen is gecodi–
ficeerd. De regering moet als het
ware gelijktijdig twee normstelsels in
het oog houden: enerzijds de regels
van het volkenrecht en anderzijds de
regels van het nationale recht. De
praktijk is dat de regering vele
verdragen ondertekent met de
intentie deze later te bekrachtigen,
hetgeen pas mogelijk is als de
Staten-Generaal uitdrukkelijk of
stilzwijgend hun goedkeuring hebben
gegeven. Die goedkeuring geldt als
een voorwaarde voor eventuele
bekrachtiging, maar niet als een
automatisme. Ook na goedkeuring
behoudt de regering nog enige
vrijheid om al dan niet tot bekrach–
tiging over te gaan.
In de juridische literatuur wordt
door sommige auteurs wel bepleit,
de regering die vrijheid te ontnemen.
Goedkeurmg zou dan automatisch
tot gevolg hebben dat de regering
een rechtsplicht zou krijgen tot
bekrachtiging. Daar is iets voor te
zeggen. Goedkeuring door de
Tweede Kamer en de Eerste Kamer
der Staten-Generaal mag namelijk
niet al te vrijblijvend worden
opgevat. Zulks is echter in de praktijk
ook niet het geval. De Kamers
hebben natuurlijk na goedkeuring
nog mogelijkheden om de regering
duidelijk te maken dat er echt tot
bekrachtiging overgegaan moet
worden.
Toch dient ook de regering zich te
realiseren dat ondertekening geen
vnjbhjvende zaak is. Dat is, zo is mij
eens gebleken, in het verleden wel
anders geweest. Zo hadden de
Staten Generaal reeds twee jaar
voor het Verdrag van Münster in
1648 een vredestractaat met Spanje
ondertekend, maar weigerden
welbewust tot spoedige ratificatie
over te gaan om stadhouder Frederik
Hendrik niet te beletten zijn jaarlijkse
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zomerveldtochten te houden. Maar
goed, dat waren andere tijden. Wij
gaan nu anders met Spanje om.
Nu wij de goedkeuringsprocedure
wettelijk vastleggen, lijkt het mij
goed om dat zo sluitend mogelijk te
doen. Daarom meen ik dat het de
voorkeur verdient wanneer in de wet
zelf nadrukkelijk wordt bepaald dat
de Staten-Generaal worden geïnfor–
meerd indien na goedkeuring de
regering besluit niet over te gaan tot
binding van het Koninkrijk aan het
inmiddels goedgekeurde verdrag.
Het amendement dat ik met de heer
Eisma heb ingediend voorziet daarin.
Bij het aangaan van verdragen
kunnen ook voorbehouden worden
gemaakt. Dit kan zowel bij de onder–
tekening als later bij de bekrach–
tiging van een verdrag. In het
wetsvoorstel is daarover niets
expliciet geregeld. Ik zou het op prijs
wanneer de minister op de proce–
dures bij voorbehouden wilde
ingaan. Immers als de regering bij
ondertekening een voorbehoud heeft
gemaakt, kan de Kamer zo'n
voorbehoud wijzigen of eruit halen.
De vraag is dan in welke vorm dat
moet gebeuren, bij amendement of
met een motie. Vervolgens is het de
vraag of het voor de Eerste Kamer
iets uitmaakt welke vorm de Tweede
Kamer heeft gekozen. Bij
amendering zal het voorbehoud een
onderdeel van het goedkeurings–
wetsvoorstel vormen en vormt het
voor de Eerste Kamer een onderdeel
van de integrale afweging. Geldt dat
evenzeer als voor de vorm van een
motie is gekozen?
Ook is het mogelijk dat de
regering bij ondertekening geen
voorbehoud heeft gemaakt maar dat
de Tweede Kamer wel èén of meer
voorbehouden wenst toe te voegen.
Nu geldt natuurlijk ook voor een
voorbehoud dat zoiets alleen dan
mogelijk is als het verenigbaar is met
de strekking en voorwerp van het
verdrag. De vraag is wie dat moet
beoordelen. Beide partijen hebben
daarbij een eigen verantwoorde–
lijkheid maar ook de verdrags–
partners spelen een rol. Een door de
Kamer opgenomen voorbehoud zou
zelfs kunnen betekenen dat de
regering gedwongen wordt, de
onderhandelingen met de verdrags–
partners te heropenen. Of gaat
wellicht een dergelijk voorbehoud
het kader te buiten van wat onder
een volkenrechtelijk geaccepteerd
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voorbehoud mag worden verstaan?
Staten kunnen bij de onderte–
kening van een verdrag ook een
verklaring afleggen. Wat precies de
status daarvan is, is mij niet geheel
duidelijk Als ik het rijtje verklaringen
langs ga, dat bijvoorbeeld bij het
EPU-verdrag, het Verdrag van
Maastncht, is gevoegd dan hebben
sommige materieel het karakter van
een voorbehoud en andere weer niet.
Wat is het karakter van de binding
van deze verklaringen? Hebben ze
voor de Staten-Generaal dezelfde
kracht van wet als de tekst van het
verdrag zelf? Misschien wil de
minister hierop een toelichtende
beschouwing geven. Ik wil, zoals
door de minister is gevraagd, kort
reageren op zijn brief van 17
augustus jl. over het meningsverschil
met de Raad van State over de
status van bijlagen bij verdragen. Ik
zie weinig reden, het standpunt van
de regering echt te weerspreken
maar voordat ik een definitief
oordeel geef, wil ik de minister
vragen om nog eens precies uiteen
te zetten wat onder een bijlage mag
worden verstaan in vergelijking met
bijvoorbeeld protocollen en verkla–
ringen. Ik denk aan het protocol bij
het raamverdrag met Suriname, dat
buiten de goedkeuring valt. Is
bijvoorbeeld het protocol bij het
Verdrag van Maastricht over de
statuten van de Europese Centrale
Bank misschien ook als een bijlage
te beschouwen? Als dat het geval is,
groeit mijn begrip voor het
standpunt van de Raad van State.
De Grondwet houdt in artikel 91,
derde lid, rekening met de
mogelijkheid dat een verdrag
bepalingen bevat die afwijken van de
Grondwet dan wel tot zodanige
afwijking noodzaken. In dat geval
dienen de Kamers de goedkeuring
alleen te verlenen met ten minste
twee derde van het aantal uitge–
brachte stemmen. Een volgende
vraag van staatsrechtelijke betekenis
is, hoe wordt vastgesteld dat er
sprake is van afwijking van de
Grondwet. In het tweede lid van
artikel 5 van het wetsvoorstel wordt
voorgeschreven dat in het
wetsvoorstel tot goedkeuring van
een dergelijk verdrag tot uitdrukking
moet worden gebracht dat artikel 91,
derde lid, van de Grondwet in acht
moet worden genomen. De vraag is
of dat echt nodig en gewenst is,
want dat heeft natuurlijk gevolgen
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voor de positie van de Eerste Kamer.
Opneming in een goedkeuringswets–
voorstel zelf betekent dat de Eerste
Kamer, indien zij van oordeel is dat
er geen sprake is van strijd met de
Grondwet, in de wat ongemakkelijke
positie komt dat zij öf het oordeel
van de regering in de Tweede Kamer
moet slikken óf het wetsvoorstel,
maar dan niet op inhoudelijke
gronden, moet verwerpen. Dat is
geen aantrekkelijke positie. Het komt
mij dan ook voor dat het recht van
beide Kamers om gelijkwaardig en
zelfstandig een oordeel te geven
over de al dan niet grondwettigheid
van een verdrag het beste kan
worden gewaarborgd als het besluit
dat er sprake is van afwijking van de
Grondwet geheel wordt losge–
koppeld van een goedkeuringswet.
Dat wil zeggen, dat beide Kamers,
alvorens over te gaan tot
goedkeuring van een desbetreffend
wetsvoorstel, een oordeel uitspreken
over de grondwettigheid van het
verdrag. Kortom - ik kom nu weer
terug bij het wetsvoorstel - is het
wel gewenst om in het tweede lid
van artikel 5 nadrukkelijk te bepalen
dat het goedkeuringswetsvoorstel
zelf uitsluitsel dient te geven over de
vraag of er al dan niet sprake is van
een afwijking van de Grondwet? Wil
de minister hierop nog eens ingaan
en daarbij vooral letten op de positie
van de Eerste Kamer?
Een niet onbelangrijke, maar
ingewikkelde vraag is wat precies
onder een verdrag moeten worden
verstaan. Artikel 2 van het Weense
verdrag geeft hiervoor een begin van
uitsluitsel. Daar wordt gesproken
over een internationale overeen–
komst in geschrifte tussen Staten
gesloten en beheerst door het volke–
renrecht, hetzij neergelegd in een
enkele akte, hetzij in twee of meer
samenhangende akten, en ongeacht
haar bijzondere benaming. De vraag
is of hieronder ook de zogenaamde
administratieve akkoorden valleri
Dergelijke akkoorden bevatten niet
regelingen tussen staten maar
tussen de betrokken administratieve
autoriteiten van de verschillende
staten en zij beogen niet een verbin–
dendheid voor die staten te creëren.
Zo geformuleerd zijn het derhalve
geen verdragen en dit is, als ik het
goed zie, ook de opvatting van de
regering.
De vraag is echter of het volken–
rechtelijk relevant is of een overeen–

komst wordt gesloten door of met
diplomatieke medewerking van het
ministerie van Buitenlandse Zaken of
dat het gaat om overeenkomsten of
akkoorden gesloten bijvoorbeeld
door De Nederlandsche Bank of door
ministers, ambtenaren of ambtelijke
diensten die al dan niet behoren tot
het domein van Buitenlandse Zaken.
Ik wijs erop dat de Grondwet er niets
over zegt wie een verdrag mag
sluiten Kortom, wat is juridisch het
relevante verschil tussen verdragen
en administratieve akkoorden en wat
betekent dit verschil, indien
aanwezig, voor de goedkeuringspro–
cedure?
Artikel 6 van het wetsvoorstel
bepaalt in welke gevallen
goedkeuring niet is vereist. Groten–
deels is de regeling van de Grondwet
van 1972 overgenomen met uitzon–
dering van de spoedeisende
verdragen, waarvoor in artikel 8 een
aparte regeling is ontworpen. Over
artikel 6 heb ik nog wel enkele
vragen. In onderdee! d wordt
bepaald dat goedkeuring niet is
vereist indien in buitengewone
gevallen van dwingende aard het
belang van het Koninkrijk het
bepaald noodzakelijk maakt dat het
verdrag een geheim of vertrouwelijk
karakter draagt. In artikel 8 gaat het
over buitengewone gevallen van
dringende aard, die het noodzakelijk
maken dat goedkeuring achteraf
wordt gegeven. De gekozen redactie
van beide artikelen heb ik, ook na de
schriftelijke gedachtenwisseling
erover, nog altijd niet goed kunnen
doorgronden. Volgens mij is het niet
meer nodig om in artikel 6, onder d,
nog te spreken over "buitengewone
gevallen van dwingende aard". Waar
het hier uitsluitend nog gaat over
geheime verdragen, voegt het mijns
inziens niets toe aan het eveneens
opgenomen criterium van het belang
van het Koninkrijk. Het door mij
gewraakte zinsdeel is blijkbaar
gewoon overgenomen van de oude
grondwettelijke bepaling van artikel
62, maar heeft naar mijn mening
uitsluitend betekenis als het gaat
over spoedeisende verdragen. Dat is,
zoals gezegd, geregeld in artikel 8.
Wil de minister hier nog eens naar
kijken?
Vervolgens vraag ik of hij ook wil
uiteenzetten wat nu eigenlijk het
verschil is tussen verdragen met een
geheim of met een vertrouwelijk
karakter. Ik heb het niet kunnen

achterhalen. Alleen kwam ik tegen
dat geheime verdragen niet en
vertrouwelijke verdragen wel op een
daarbij passende wijze ter kennis
worden gebracht bij de Kamer.
Misschien is dit het enige verschil,
maar het is meer een gevolg en geen
materieel criterium. De vraag is
vervolgens of het nog wel geheel van
deze tijd is dat geheime verdragen
ook voor de Kamer volstrekt geheim
blijven. Een deei van de Commissie
van advies inzake volkenrechtelijke
vraagstukken bepleit dat geheime
verdragen zonder uitzondering
geheim aan de Kamer worden
medegedeeld, bijvoorbeeld aan de
vaste Commissie voor buitenlandse
zaken of aan één of meer leden
daarvan van het laatste ben ik niet zo
gecharmeerd dan wel op een andere
wijze analoog aan de procedure bij
inlichtingen– en veiligheidsdiensten.
Aan elk onderdeel van deze
suggestie zitten wel haken en ogen,
maar ik wil eerst meer ten principale
van de minister vernemen tot hoever
zijn bereidheid gaat om ook de
Kamer in enigerlei vorm beter te
informeren over geheime verdragen.
Dan de spoedeisende verdragen.
Het Koninkrijk kan zich in buiten–
gewone gevallen van dringende aard
direct binden aan een verdrag, maar
dat betekent wel dat zo'n verdrag
daarna zo spoedig mogelijk aan de
goedkeuring van de Staten-Generaal
moet worden onderworpen. Zo staat
het ook in artikel 8. Logisch is ook
dat een zodanig verdrag wordt
aangegaan onder voorbehoud van
beemdigmg als het parlement de
goedkeuring onthoudt. Het laatste
zinsdeel van het tweede lid van
artikel 8 voegt er evenwel aan toe
"tenzij het belang van het Koninkrijk
zich daartegen bepaaldelijk verzet".
Wat betekent dit nu precies?
Allereerst een vraag van redac–
tionele aard. Waarom is het wat
verouderd klinkende woord "bepaal–
delijk" in dit zinsdeel opgenomen?
Het doet mij slechts denken aan het
unieke taaleigen van oud mmister
Luns.
Belangrijker is de kennelijk
beoogde strekking van deze
bepaling. Een onderhandelings–
partner van de regering wil niet dat
het normale voorbehoud van parle–
mentaire goedkeuring in de
verdragstekst wordt opgenomen. De
regering kan hierin bewilligen, maar
is natuurlijk nooit ertoe in staat, laat
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staan gerechtigd, formeel de parle–
mentaire goedkeuring te ontlopen.
Wat maakt het dan uit of het
voorbehoud wel of niet in het
verdrag is verwoord? Dit ontgaat mij,
eerlijk gezegd. De gedachte is ook
bij mij opgekomen dat deze bepaling
zo gebruikt kan worden dat het de
regering in staat stelt, het parlemen–
taire goedkeuringsrecht geheel te
omzeilen. Ik zou zo'n constructie niet
meer van deze tijd vinden en onaan–
vaardbaar achten. Kortom, deze
bepaling kan mijns inziens bepaal–
delijk gemist worden. Ook andere
collega's zijn die mening toegedaan,
zoals uit een amendement mag
blijken.
Over uitvoeringsverdragen is een
hele boom op te zetten. Ik zal dat
niet doen. Van procedurele betekenis
is dat de Kamer altijd een
voorbehoud bij de goedkeuring van
het moederverdrag kan maken om
ook uitvoeringsverdragen ter
goedkeuring voor te leggen Morgen
komt zo'n voorbehoud ter sprake bij
de behandeling van het raamverdrag
tussen Nederïand en Suriname. Nu
heeft de vaste Commissie voor
EG-zaken met de staatssecretaris
van Buitenlandse Zaken een corres–
pondentie gevoerd over het karakter
van het besluit van de Europese
Raad van Edinburgh betreffende de
positie van Denemarken. Na de Raad
hebben wij daarover in de Kamer een
debat gevoerd, niet alleen over de
top zelf maar ook over dit punt. Dit
bindende besluit blijkt juridisch een
uitvoeringsovereenkomst te zijn, die
niets toevoegt of afdoet aan het
Verdrag van Maastricht, zo staat het
in de brief van de staatssecretaris.
De Deense burgers zijn dus voor de
gek gehouden, maar dat is geen
nieuws meer. De vraag die overblijft,
is wat er zou zijn gebeurd wanneer
via een voorbehoud bij het Verdrag
van Maastricht goedkeuring van deze
uitvoeringsovereenkomst zou zijn
gevraagd en de Kamer dat had
geweigerd. Kan de minister deze
casus eens bespreken? Het is
natuurlijk mosterd na de maaltijd,
maar wel interessant. Het zou hem
toch in ernstige problemen brengen
met de rest van de EG-partners.

krijgt, althans het voornemen
daartoe, door daartoe een
voorbehoud te maken bij de
goedkeuring van het moederverdrag.

De heer Weisglas (WD): De heer
Van Middelkoop zegt terecht, dat het
parlement altijd een procedure in het
leven kan roepen, waarin het alle
uitvoeringsverdragen onder ogen

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
ben eerlijk gezegd zover nog niet. Ik
ben allereerst zeer geïnteresseerd in
de reactie van de minister. Er is een
bulk uitvoeringsverdragen, waarin wij
totaal niet geïnteresseerd zijn en ook
niet zouden moeten zijn. Ik vraag mij
af of wij erbij gebaat zijn en op een
efficiënte manier met elkaar omgaan
als wij die voortdurend onder ogen
krijgen. De heer Weisglas heeft er
echter volstrekt gelijk in, dat zich
zeker bij een zeer omvangrijk en
langlopend verdrag situaties kunnen
voordoen, waarin het parlement
graag over de uitvoering wil
meepraten en meebeslissen. Daar
ben ik voor in en daarvoor vind ik de
figuur van een initiatiefwetsvoorstel
om alsnog een voorbehoud toe te
voegen - dat kan overigens de
regering ook zelf worden gevraagd wat ingewikkeld en gekunsteld. Ook

achteraf kan alsnog een voorbehoud
worden gemaakt bij het Verdrag van
Maastricht, zelfs bij het EG-verdrag.
Ik ben daar echter nog niet helemaal
uit. Ik ben een beetje beducht voor
het opleggen van verplichtingen aan
de regering, wat leidt tot een enorme
hoeveelheid papieren, waar wij
weinig mee doen. Zie ik dat verkeerd
en blijkt dat mee te vallen, dan
neemt mijn sympathie voor het
amendement - sympathie voor de
strekking heb ik sowieso - zeker toe.
Het wetsvoorstel bevat in artikel
13 een afzonderlijke regeling voor de
zogenaamde voorlopige toepassing
van verdragen. De terminologie is
wat ongelukkig, want niet zozeer de
toepassing is voorlopig, maar het
regime waaronder die plaatsvindt.
Dat zeg ik niet om spitsvondig te
lijken, maar omdat in de stukken
enkele malen ook gesproken wordt
over de voorlopige toepassing van
verdragen die geen parlementaire
goedkeuring behoeven, de
zogenaamde artikel-6-verdragen.
Waaruit in die gevallen de voorlo–
pigheid bestaat, is mij niet duidelijk.
Dat even daargelaten, gaat het bij de
voorlopige toepassing van verdragen
om een delicate materie. Immers,
het uitvoering geven aan een verdrag
dat nog moet worden goedgekeurd
en geratificeerd, kan op gespannen
voet staan met ons grondwettelijk
stelsel, dat nu juist voorziet in parle–
mentaire goedkeuring van verdragen.
Hoofdregel lijkt te zijn dat de
regering de voorlopige toepassing
wil beperken tot datgene wat zij ten
uitvoer kan brengen zonder nadere
medewerking van het parlement. Zo
staat het ook in memorie van
toelichting. Die hoofdregel wordt
gehonoreerd waar in het tweede lid
van artikel 13 wordt bepaald dat
voorlopige toepassing niet geoor–
loofd is ten aanzien van bepalingen
welke afwijken van de wet, of tot
zodanig afwijken noodzaken. Van die
hoofdregel wordt vervolgens wel
afgeweken in het volgende lid, waar
voorlopige toepassing geoorloofd
wordt verklaard indien een verdrag
bepalingen bevat die naar het
oordeel van de regering naar hun
inhoud een ieder kunnen verbinden.
Daar gaat het om.
Met de Commissie van advies
inzake volkenrechtelijke vraagstukken
vind ik deze uitzondering allereerst
op zijn minst wat merkwaardig,
aangezien de vraag naar recht–
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De heer Van Middelkoop (GPV):
Mag ik u even onderbreken? Niet
alleen onder ogen krijgen, maar zo'n
voorbehoud leidt ertoe dat wij het
ook stilzwijgend of nadrukkelijk
kunnen goedkeuren.
De heer Weisglas (WD): Dat
bedoel ik. Daarna kies je je
procedure. U zegt het inderdaad wat
preciezer. Maar zou zich niet vaak
een situatie kunnen voordoen, waarin
je het tijdens de behandeling van het
moederverdrag terecht niet nodig
acht om de uitvoeringsverdragen
naderhand onder ogen te krijgen,
maar later wel omdat de omstandig–
heden zijn veranderd, politiek of
anderszins? Maastricht en
Denemarken vormen eigenlijk al een
voorbeeld daarvan. Dan zit je ermee.
Dan is een heel ingewikkelde
procedure mogelijk met een initi–
atiefwetsvoorstel van de Kamer,
maar is het dan niet veel beter om
gewoon te stellen, dat je alle uitvoe–
ringsverdragen onder ogen wil
krijgen, dat wil zeggen dat je de
mogelijkheid hebt om ze uitdrukkelijk
dan wel stilzwijgend goed te keuren?
Dit wordt ook gesteld in een
amendement van de collega's
Kalsbeek en De Hoop Scheffer. Het
is wel duidelijk, dat ik veel voor dat
amendement voel.
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streekse werking van bepalingen
uiteindelijk een zaak is van de
onafhankelijke rechter. Belangrijker
nog is dat waar het hier de rechtspo–
sitie van burgers raakt, de Staten–
Generaal als medewetgever mijns
inziens op deze wijze niet gepas–
seerd mag worden, ook niet
voorlopig.
Bij de memorie van toelichting is
als bijlage opgenomen datgene wat
bij de behandeling in de Eerste
Kamer van het wetsvoorstel tot
goedkeuring van het Verdrag van
Wenen door de regering is
opgemerkt. Toen is onder meer
gewezen op de mogelijkheid dat de
regering krachtens wet de
bevoegdheid bezit om op een
bepaald terrein alleen nadere
regelingen te treffen die ook de
burger kunnen binden. Ik moet
zeggen dat die analogie mij niet
overtuigt. Immers, een dergelijke
delegatiebepaling - wij praten dan
doorgaans over een algemene
maatregel van bestuur - is in de
regel in een wet opgenomen,
waarover natuurlijk eerst de
wetgever zich heeft uitgesproken,
dus ook de Kamers. Ook de beide
Kamers zijn dan expliciet akkoord
gegaan met een dergelijke delegatie.
En dat is nu juist niet het geval bij de
voorlopige toepassing van verdragen
met de bepalingen die de burgers
rechtstreeks raken. Ik vind het ook
staatsrechtelijk geen goede zaak. In
1848 is uitdrukkelijk erkend dat het
een van de grondslagen van ons
staatsrecht is, dat over wettelijke
rechten slechts de wetgever mag
beschikken, zo poneerde een
minderheid van de
commissie-Kranenburg in 1956,
bestaande uit de illustere leden Oud,
Diepenhorst, Donner en Duynstee.
Hun overtuigde wens om in de
Grondwet vast te leggen dat de een
leder bindende werking van
bepalingen van verdragen beperkt
zou moeten blijven tot goedgekeurde
verdragen, is destijds helaas niet
gehonoreerd en wordt nog altijd niet
gehonoreerd. Ik weersta de
verleiding daar nu op terug te
komen. Waar het mij nu om gaat, is
dat nu met het wettelijk regelen van
de voorlopige toepassing dit manco
nog verder dreigt te worden uitge–
breid. We raken nog verder van huis
in casu het parlement, als we zelfs
toestaan dat belangrijke verdragen,
die normaal voor uitdrukkelijke
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goedkeuring in aanmerking komen,
met rechtstreeks werkende
bepalingen voorlopig worden
toegepast. Deze mogelijkheid zou ik
in elk geval willen uitsluiten, zodat de
wetgever op dit onderdeel tenminste
niet meewerkt aan de vergroting van
een stukje democratisch deficit. Dat
kan hier wat makkelijker dan in
Europa. Vandaar het amendement
dat ik met de heer De Hoop Scheffer
heb ingediend.
Op verzoek van de vaste
commissie is de regering in de
schriftelijke voorbereiding nadruk–
kelijk ingegaan op de wens van de
commissie om een goede procedure
af te spreken voor het betrekken van
de Kamer in een vroegtijdig stadium
bij politiek belangrijke verdragen.

het hier louter om een theoretisch
punt ging, of dat het ook in de
praktijk voorkomt.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Daar hebt u op zichzelf gelijk
in. Maar ik wilde even zeker weten of

De heer Van Middelkoop (GPV):
Het is meer dan alleen een theore–
tisch punt. Overigens, als het
uitsluitend een theoretisch punt zou
zijn, dan zou de regering in artikel
13, derde lid, daarvoor niet een
bekendmakingsinstructie moeten
opnemen. U zult in het derde lid zien
dat de bekendmakingsplicht geldt als
er rechtstreekse werking is.
Aangezien de regering kennelijk wil
anticiperen op die mogelijkheden,
heb ik in een wat andere richting
gedachten ontwikkeld, zoals zoëven
verwoord en in het amendement van
de heer De Hoop Scheffer
neergelegd.
Ik was bij de politiek belangrijke
verdragen. Die materie is destijds m
het voorlopig verslag opgenomen
vlak nadat onze eerste frustraties
met Schengen hebben opgedaan in
de Kamer. Wij spraken met bewinds–
lieden terwijl wij stukken niet
mochten hebben, maar ze bijvoor–
beeld wel hadden via het buitenland.
Ik waardeer het dat de regering,
zoals in de memorie van antwoord
staat, voornemens is ontwerp–
teksten van dergelijke verdragen nog
voor de ondertekening aan het
parlement voor te leggen, zodat
desgewenst aan de hand daarvan
over de wenselijkheid van de onder–
tekening kan worden gediscussieerd.
De toezegging van de regering is
beleidsmatig van karakter. In de nota
naar aanleiding van het eindverslag
zegt de regering een wettelijke
verplichting overbodig en, een alinea
verder, zelfs bepaald ongewenst te
achten. Wanneer wij de regering
serieus nemen, kan mijn inziens
volstaan worden met de beleids–
matige toezegging, al was het alleen
maar omdat ik niet goed zie hoe je
wettelijk een onderscheid zou
kunnen maken tussen politiek
belangrijke en minder belangrijke
verdragen. Aangezien dat moeilijk is,
is de in de tweede nota van wijziging
opgenomen verplichting van een
penodiek te publiceren lijst van
ontwerp-verdragen een goede
next-best-oplossing.
Er is nog een andere mogelijkheid
om de parlementaire betrokkenheid
in de voorbereidingsfase van politiek
belangrijke verdragen te vergroten.
Ik doel dan niet op een in het
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Mevrouw Kalsbeek Jasperse
(PvdA): Ik wil nog even op het
voorgaande punt terugkomen. Ik kan
de lijn van uw betoog een heel eind
volgen, maar ik vroeg mij af of u
concrete voorbeelden hebt van dat
type verdragen die al voorlopig
toegepast worden. Daar ben ik wel
benieuwd naar.
De heer Van Middelkoop (GPV):
Het zal niet veel voorkomen. Ik heb
geen directe voorbeelden, zij het dat
ik weet dat er een akkoord met Polen
is in verband met het Schengen–
verdrag. Ik geef toe dat mijn betoog
op dit punt iets gemakkelijker te
volgen zou zijn geweest als ik met
een aantal sterke voorbeelden was
gekomen. Maar ik heb die niet en ik
vind het ook niet doorslaggevend.
Wij maken nu een wettelijke regeling
voor de wat langere termijn en wij
hebben de laatste jaren geleerd dat
verdragen ten eerste meer onze
belangstelling krijgen en ook moeten
krijgen en ten tweede tegenwoordig
soms ook een karakter hebben dat
diep ingrijpt in onze rechtsorde. Ik
heb hierbij ook een beetje naar de
toekomst gekeken. Het gaat om een
vrij mineur punt, wat ook door de
regering in de stukken wordt
opgemerkt. Waar dat zo is, is het
waarschijnlijk ook niet zo'n grote
stap om dat mineure punt buiten de
wettelijke regeling te houden en dus
onder te brengen bij die zaken waar
wij goedkeuring voor moeten geven.
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verleden al eens gedane suggestie
om kamerleden als waarnemer op te
nemen in de delegaties die dergelijke
verdragen voorbereiden. Vooral
praktisch, maar ook wel principieel
zie ik in die suggestie niet zoveel
heil. Wel de moeite waard is de
suggestie om de Kamer al dan niet
vertrouwelijk in kennis te stellen van
de mstructies die aan Nederlandse
delegaties naar mternationale wetge–
vende conferenties en dergelijke
worden gegeven. Dat stelt de Kamer
immers in staat om niet alleen
voorlopige teksten en de eindtekst
van de verdragen te beoordelen,
maar ook inzicht te krijgen in de
inzet van de eigen regering.
Aangezien in de stukken deze
suggestie nog niet aan de orde is
geweest, zou ik de minister willen
vragen wat hij van deze suggestie
vind.
Ten slotte wil ik nog iets zeggen
over de bekendmaking van
verdragen en besluiten van volken–
rechtelijke organisaties. Het
wetsvoorstel bevat daarvoor een
regeling en honoreert op deze wijze
de verplichting ex artikel 95 van de
Grondwet. In feite spreken wij
voornamelijk over het Tractatenblad.
Dat niet alles in het Tractatenblad
terechtkomt, vind ik begrijpelijk.
Maar hoe precies wordt geselecteerd
wat wel en wat niet in het Tracta–
tenblad moet worden opgenomen, is
mij niet geheel duidelijk. Zo lees ik in
de memorie van toelichting dat ook
besluiten die voor de overheid
rechten of verplichtingen van
voldoende betekenis tot gevolg
hebben, alsook besluiten die een
multilateraal verdrag dat voor het
Koninkrijk van betekenis is of een
plechtige verklaring van een
algemeen karakter vaststellen, een
plaats kunnen krijgen. Ik vraag mij
echter af of hier geen verbeteringen
nodig zijn. Nog niet zo lang geleden
wilde ik de tekst hebben van het
beruchte joint communiqué dat in
1984 tussen de Volksrepubliek China
en Nederland is gesloten. Dat ging
over Taiwan en onderzeeboten. Het
kostte mij erg veel moeite om die
tekst te pakken te krijgen. In het
Tractatenblad was sowieso niets te
vmden, terwijl het politieke belang
van dit akkoord vanaf het begin
evident was.
Veel belangrijker evenwel dan dit
voorbeeld is dat evenmin het
handvest van Parijs van de CVSE in
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het Tractatenblad is opgenomen.
Waarom eigenlijk niet? Ik ontdekte
dat de tekst, waarvan wel een Neder–
landse tekst beschikbaar is, zelfs niet
bij de bibliotheek van de Kamer ter
inzage is gelegd door de regering.
Het is toch onbevredigend dat deze
tekst, waarvan de inhoud regelmatig
door de Kamer wordt gebruikt om
het beleid van de regering politiek te
toetsen, niet fatsoenlijk beschikbaar
is. Hetzelfde geldt voor de gehouden
CVSE-vervolgconferenties. Ook hier
werden en worden teksten opgesteld
die instrumenten van buitenlands
beleid bevatten, waarop wij de
regering zo nodig aanspreken. Maar
dan moeten wij de teksten wel
kunnen krijgen en niet via bijvoor–
beeld een particulier lidmaatschap
van het goed functionerende en
publicerende Helsinki– comité.
Kortom, wil de minister toch nog
eens kijken naar de wijze van
bekendmaking van dit soort teksten?
Of het in Tractatenblad moet of via
een speciale uitgave met een deftig
kaftje erom laat ik graag aan hem
over, als de Kamer en ook belang–
stellende burgers maar adequaat
worden geïnformeerd.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Ik begin met
de regering dank te zeggen voor de
uitgebreide en intensieve schriftelijke
voorbereiding. Die heeft om een
aantal redenen lang geduurd. Ook ik
ben blij dat wij nu in staat zijn om dit
belangrijke wetsvoorstel te behan–
delen.
De regering heeft daarin volgens
mij het juiste uitgangspunt gekozen,
namelijk continuïteit op hoofdlijnen:
ruimte voor de regering, maar
waarborg voor een zo groot
mogelijke zeggenschap van het
parlement. Ik voeg daaraan toe dat
in Europese context dit wetsvoorstel
ook groot belang heeft, gezien de
veelheid aan verdragen die ook in dit
kader worden gesloten Met de
verdragen van Schengen en
Maastricht, vaak diep mgrijpend in
de Nederlandse rechtsorde, kruisen
de regering en het parlement reeds
de degens. Dat heeft geleid tot het
staatsrechtelijke novum van een in
omschreven gevallen instemmings–
recht vooraf van de Staten-Generaal.
Schengen bracht ook in ander
opzicht nieuwe wateren in kaart,

omdat de regering de Kamer inzage
gaf in verdragsteksten ver voordat
deze het finale stadium van
verdragsluiting hadden bereikt. Dat
was ook hoognodig en heeft tot een
afspraak geleid die ook in de nota
van wijziging bij dit wetsvoorstel is
vastgelegd De eerste politieke
conclusie van de CDA-fractie kan
derhalve zijn dat de verdragspraktijk
wat betreft het verkeer tussen
regering en parlement functioneert,
doch dat enige verdere aanscherping
van de positie van de Staten–
Generaal op zijn plaats is.
Ik sprak zojuist al even impliciet
over de aan de Kamer toe te zenden
lijst van in onderhandeling zijnde
verdragen. Ik stel de minister de
vraag of het niet de voorkeur zou
verdienen een wat hogere frequentie
dan tweemaal per jaar te zoeken en
of de regering in die lijst niet reeds
een indicatie zou kunnen geven of zij
voornemens is uitdrukkelijke
goedkeuring te vragen dan wel
stilzwijgend. Betekent het sterretje in
de lijst die wij hebben gekregen van
punten die politiek belangrijk zijn dat is een selectie van de regering,
waar wij ons als parlement uiteraard
ook mee kunnen bemoeien - dat de
regering voornemens is om uitdruk–
kelijke goedkeuring te vragen?
Sprekend over die lijst wil ik nog
een opmerking maken. Wij hebben
zojuist een brief gekregen van het
Nederlands centrum buitenlanders.
Op bladzijde 2 van die brief wordt
gevraagd of de lijst niet alleen de
ontwerp-verdragen, maar ook de
ontwerp-besluiten van internationale
organisaties in de zin van artikel 92
van de Grondwet, die beogen het
Koninkrijkte binden, zou kunnen
bevatten. Ik zou gaarne de reactie
van de minister hierop horen. Ik zou
mij heel goed kunnen voorstellen dat
dat inderdaad gebeurt. Ik meen dat
dat ook in lijn is met hetgeen door
de CDA-fractie, maar niet alleen
door haar, bij de behandeling van de
verdragen van Schengen en
Maastricht is ingebracht.
Een belangrijk punt van deze
plenaire behandeling betreft de
discussie rond de zogenaamde
uitvoeringsverdragen. Collega Van
Middelkoop heeft gezegd dat hij er
niet een hele boom over op zou
zetten en dat doe ik ook niet. Toch
wil ik er even aandacht aan
besteden. Morgenochtend zal ik daar
in deze zaal, vanaf deze plaats in
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concreto op terugkomen wanneer wij
het raamverdrag met Suriname
behandelen. Ik wil nu enkele meer
algemene opmerkingen maken,
omdat met name hier de ruimte die
een regering moet hebben in de
verdragspraktijk, kan botsen met de
gewenste zeggenschap van het
parlement. Ik wil verwijzen naar de
schriftelijk gevoerde discussie tussen
regermg en Raad van State. Dit
laatste Hoge College acht een speci–
fieke bepaling in het moederverdrag
noodzakelijk, namelijk als het gaat
om parlementalre goedkeuring,
terwijl de regering stelt dat een
duidehjke basis voldoende is. Dit
staat in het nader rapport op
bladzijde 7. Ik wil de minister vragen
of hij de voor mij niet helemaal
heldere juridische term "duidelijke
basis" in zijn antwoord wil explici–
teren. Het risico van enige afbreuk
aan de zeggenschap van het
parlement lijkt hier op de loer te
iiggen - het amendement bij het
raamverdrag dat reeds is mgediend,
zullen wij morgen behandelen omdat de categorie uitvoeringsver–
dragen die geen goedkeuring
behoeven immers ruim kan worden
uitgelegd.
Ik heb kamerstuk 15049 erbij
gepakt, waarin het gaat om de
verandering van de Grondwet inzake
bepalingen van buitenlands beleid. In
dat kamerstuk wordt een aantal
criteria voor de kwalificatie uitvoe–
ringsverdrag gegeven, maar wordt
de laatste zin van de relevante
passage weggelaten. Ik citeer - stuk
nr. 10, bladzijde 5 –: "De regering
heeft geenszins de neiging om
spoedig aan te nemen dat er sprake
is van geen goedkeuring behoevende
uitvoeringsovereenkomst." Om een
eind te maken aan de eerder
geschetste onduidelijkheid rondom
de betrokkenheid van de Kamer bij
uitvoeringsverdragen hebben collega
Kalsbeek en ik het voorliggende
amendement ingediend dat naar
onze opvatting voorziet in een niet te
zware procedure, waardoor de
Kamer desgewenst ook ten aanzien
van ieder uitvoeringsverdrag in
overleg met de regering kan treden,
met name uiteraard in gevallen
waarbij in een eerder stadium geen
voorbehoud bij het moederverdrag is
gemaakt.
Ik zeg vanaf deze plaats even
tegen de heer Van Middelkoop: als
wij spreken over uitvoeringsver–
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dragen, kan ik mij met name in de
Europese praktijk gevallen
voorstellen dat er op een bepaald
moment uitvoeringsverdragen
worden gesloten waarvan wij in de
Kamer bij de behandeling van het
moederverdrag nauwelijks of niet het
idee kunnen hebben dat deze
inderdaad op een bepaald moment
zullen worden gesloten. Ik zou hier
graag een overzicht over houden.
Dat is de achtergrond van het
amendement dat ik samen met
collega Kalsbeek heb ingediend.
Voorzitter! Aan de discussie over
de uitvoeringsverdragen is de
discussie gerelateerd tussen de
regering en de Raad van State over
de bijlagen bij verdragen. Ik zou mij
conform het verzoek van de regering,
evenals de heer Van Middelkoop dat
heeft gedaan expliciet willen
uitspreken. Ik veronderstel de
argumenten van de Raad van State
en de regering hierbij bekend. Mijn
fractie zou willen pleiten voor het
toevoegen van een bepaling aan
artikel 6, inhoudende dat wijziging
van bijlagen die een integrerend
onderdeel van een verdrag uitmaken
geen parlementaire goedkeuring
behoeven, tenzij uiteraard dit recht
bij goedkeuring van het moeder–
verdrag is voorbehouden. Het lijkt
ons zuiver, voorzitter, om dit
beginsel vast te leggen, omdat op
deze manier een helderder
verhouding tussen regering en
parlement ontstaat dan in een
situatie waarm het huidige artike! 6b
van het wetsvoorstel dat wij hier
behandelen, wordt belast met de
discussie of een bijlage al dan niet
als uitvoeringsverdrag moet worden
beschouwd. Ik voeg hier aan toe, een
wens die collega Van Middelkoop
ook al uitte, dat ik van de minister in
zijn antwoord vanavond graag nog
eens zou horen wat hij nu precies
onder een bijlage verstaat.
De heer Weisglas (WD): Voorzitter!
Voor mijn eigen helderheid wil ik
graag de volgende vraag stellen. In
het amendement van collega De
Hoop Scheffer en mevrouw Kalsbeek
staat: uitvoeringsverdragen in
beginsel allemaal naar de Kamer,
opdat wij de mogelijkheid hebben
deze al dan niet stilzwijgend goed te
keuren Dat is duidelijk.
Nu zegt de heer De Hoop
Scheffer: als bijlagen gewijzigd
worden behoeven deze, tenzij bij de
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goedkeuring van het moederverdrag
anders wordt geregeld, in beginsel
niet voor goedkeuring naar de
Kamer. In de stukken staat –terecht
- dat in sommige bijlagen bij
verdragen zaken kunnen staan die
minstens even belangrijk zijn als
zaken die bij andere verdragen min
of meer toevallig in de uitvoerings–
verdragen zelf staan. Waarom kiest
de heer De Hoop Scheffer er bij
uitvoeringsverdragen wel voor om ze
altijd naar de Kamer te sturen en bij
wijziging van bijlagen die –nogmaals
- inhoudelijk zeer relevant kunnen
zijn, niet?
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Het antwoord op de vraag ligt
besloten in de woorden die ik zojuist
heb uitgesproken: bijlagen maken
een integrerend onderdeel van een
verdrag uit. Ik ben het met de heer
Weisglas eens dat het om een heel
belangrijk onderdeel van het verdrag
kan gaan. In de discussie is het maar
de vraag of je dit ook van uitvoe–
ringsverdragen kunt zeggen. Ik heb
net een voorbeeld gegeven. Ik kan
mij rond de akkoorden van Schengen
heel goed voorstellen dat er in een
later stadium zeer belangrijke uitvoe–
ringsverdragen worden gesloten. Ik
beschouw deze niet als een
integrerend onderdeel van het
verdrag. Een bijlage is dat naar mijn
opvatting per definitie wel. Daarom
heb ik ook gezegd, beginnend aan
deze passage van mijn betoog Ik
volg de regering in haar argumen–
tatie met de Raad van State rond het
begrip "bijlage integrerend
onderdeel uitmakend van een
verdrag". Ik zie het dus wel als een
verschil.
De heer Weisglas (WD): Voorzitter!
Voor mijn eigen helderheid doe ik
nog een verdere poging. Wanneer
een verdrag wordt gewijzigd op
essentiële punten, moet deze
wijziging in de optiek van de heer De
Hoop Scheffer aan de Kamer worden
voorgelegd, neem ik aan.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Mijn opvatting over uitvoeringsver–
dragen is duidelijk. De Kamer moet
via een "piepsysteem" zoals wij in
het amendement hebben vastgelegd,
in staat zijn te "piepen". En piept de
Kamer, dan betekent dit dat de
behandeling een aanvang kan
nemen. Dit systeem is gekozen om
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niet in de situatie verzeild te raken
waarin ieder uitvoeringsverdrag - en
de overgrote meerderheid van
uitvoeringsverdragen zal vaak zeer
detaillistisch en technisch zijn - de
normale gang via onder andere de
Raad van State zal moeten volgen.
Vandaar de, wat ik heb genoemd,
wat lichtere procedure.
De heer Weisglas (WD): Dat is
duidelijk en daar ben ik het ook mee
eens. Toch kom ik terug op de
bijlage. Een moederverdrag kan op
een bepaald moment gewijzigd
worden en dat wordt dan, als het om
essentiele punten gaat, voorgelegd
aan de Kamer: als het Verdrag van
Maastncht op essentiële punten
gewijzigd wordt, zal het aan de
Kamer worden voorgelegd en zullen
wij er hier over beslissen. Een
bijlage, die wel degelijk belangrijke
zaken kan bevatten, wordt echter in
de optiek van de heer De Hoop
Scheffer niet aan die procedure
onderworpen, omdat zij een integraal
onderdeel van het verdrag zou zijn.
Een integraal onderdeel van het
verdrag wordt daar dan uit gehaald,
waarna het niet wordt goedgekeurd
omdat het een bijlage is. Of begrijp
ik dat niet goed?
De heer De Hoop Scheffer (CDA)
Ik denk dat de heer Weisglas het niet
helemaal goed begrijpt. Hij gaat er
namelijk van uit dat een bijlage aan
hetzelfde criterium voldoet als een
uitvoeringsverdrag en dat is
natuurlijk niet zo.
De heer Weisglas (WD): Inhou–
delijk kan een bijlage even belangrijk
zijn; er kunnen buitengewoon
belangrijke zaken in staan.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Maar die bijlagen vormen een
integraal onderdeel van het verdrag.
De heer Weisglas (WD): In de
optiek van de heer De Hoop Scheffer
en de minister hoeft een wijziging
van een bijlage echter niet altijd ter
goedkeuring naar de Kamer te gaan.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Neen, tenzij dat recht van
goedkeuring in het moederverdrag is
voorbehouden, en anders niet.
Anders volg ik de argumentatie die
de regering in de schriftelijke
voorbereiding heeft gegeven.

Tweede Kamer

Mevrouw Kalsbeek Jasperse
(PvdA): Het gaat om een wijziging
van een bijlage. Bij een uitvoerings–
verdrag gaat het om de mtentie, die
in het moederverdrag zelf staat,
terwijl de uitvoering nog niet geheel
bepaald is. Dat is natuurlijk iets
anders dan de wijziging van een
bijlage. Bij een uitvoeringsverdrag
zijn er naar mijn mening meer
onzekerheden in het geding dan bij
een wijziging van een bijlage.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Ik zal collega Kalsbeek aanvullen. Als
de Kamer constateert dat een aantal
bijlagen een integraal onderdeel van
het verdrag uitmaakt, kan bij de
behandeling van het moederverdrag,
ook ten aanzien van de bijlage, het
goedkeuringsrecht voorbehouden
worden. Bij uitvoeringsverdragen kan
de Kamer echter met compleet
nieuwe elementen worden gecon–
fronteerd.
De heer Weisglas (WD): Dit
gezamenlijke optreden van de coali–
tiepartijen heeft het voor mij duide–
iijker gemaakt.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Zoals gebruikelijk, hoop ik.
De heer Weisglas (WD): Dat hoop
ik ook voor u.
Ik zal nog op mijn eigen standpunt
terugkomen.
De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
heb nog een vraag over het
amendement van de heer De Hoop
Scheffer en mevrouw Kalsbeek.
Waarom zijn zij niet iets verder
gegaan en zijn zij niet radicaler
geweest? Het was duidelijker
geweest wanneer zij het onderscheid
hadden laten vallen tussen de
procedure van goedkeuring van
gewone verdragen en die van uitvoe–
ringsverdragen. Ik bepleit dat niet
direct, maar het is wel een vraag die
bij mij opkwam bij lezing van het
amendement. Nu verplichten de
indieners van het amendement de
regering toch ook om elk uitvoe–
ringsverdrag in elk geval aan de
Kamer aan te bieden? Ik geef toe dat
het iets verder gaat wanneer het
wordt aangeboden ter goedkeuring.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Het gaat veel verder.
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De heer Van Middelkoop (GPV):
Neen, in het amendement wordt
gezegd dat de Kamer het recht dient
te hebben om normaal goed te
keuren Dat is de ambitie van de
heer De Hoop Scheffer, maar de
praktijk is nu dat de meeste
verdragen die stilzwijgend worden
goedgekeurd, in feite ook aan de
Kamer worden voorgelegd. Wij doen
daar niets mee, maar sommige halen
wij eruit. Dat is ook hetgeen de heer
De Hoop Scheffer nu wil toepassen
voor uitvoeringsverdragen.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Zij het dat, wanneer de zwaardere
lijn wordt gevolgd die de heer Van
Middelkoop niet bepleit, maar die hij
mij nu in vragende vorm voorlegt,
een weliswaar correcte, maar buiten–
gewoon omslachtige procedure
ontstaat, voordat de regering
aanbiedt wat wij nu via de lichtere
procedure trachten te bereiken. Dan
zal dus ten aanzien van uitvoerings–
verdragen ook de gehele gang via de
Raad van State gevolgd moeten
worden. Dat proberen wij met dit
amendement juist te voorkomen en
daarom heb ik het een lichtere
procedure genoemd
Het is een "piepsysteem" zoals wij
dat in, zij het niet geheel, verge–
hjkbare zin hebben bedongen bij het
instemmingsrecht vooraf ter zake
van Schengen: blijven wij stil, dan
blijft het ook van regeringszijde stil;
blijven wij niet stil, dan treedt ten
aanzien van een uitvoeringsverdrag
de normale verdragsprocedure in
werking.
De heer Van Middelkoop (GPV).
Dat is duidelijk Het punt van verschil
is de positie van de Raad van State.
Maar als de heer De Hoop Scheffer
via het piepsysteem bij een concreet
uitvoeringsverdrag gealarmeerd
wordt en om uitdrukkelijke
goedkeuring vraagt, moet de
regermg dan alsnog naar de Raad
van State gestuurd worden voor
advies?
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Dan zal naar mijn opvatting
inderdaad de verdragsprocedure,
inclusief advies van de Raad van
State, moeten worden gevolgd. De
meerderheid van de Kamer heeft dan
gezegd, dat zij het een dermate
belangrijk uitvoeringsverdrag vindt,
dat het eigenlijk op de lijst van de
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regering had behoren te staan. Het
stond er echter niet op, want het
was een uitvoeringsverdrag. Je
probeert achteraf iets te redresseren,
wat je van tevoren niet hebt kunnen
weten.
Voorzitter! Zou de minister nog
eens willen ingaan op de termino–
logie "bijlage"?
Ik vraag ook een oordeel van de
minister over de opmerking van de
heer Vermeulen in de Staatscourant
van 29 juni 1993, waarin onder
andere wordt gesproken over
verstrekkende internationaal-admini–
stratieve akkoorden, die desondanks,
aangezien ze volkenrechtelijk niet
binden, niet als verdragen worden
beschouwd en derhalve niet ter
goedkeuring aan het parlement
worden voorgelegd. De heer
Vermeulen noemde onder andere
Kalkar als voorbeeld. Ik vond het
artikel en de stellingen interessant
genoeg om er een reactie van de
minister op te vragen. Ik kan mij
voorstellen, dat vermelding in het
Tractatenblad in deze gevallen op
haar plaats zou kunnen zijn. Ik
herhaal de vraag van de heer Van
Middelkoop: wat komt wel en wat
komt niet in het Tractatenblad?
Voorzitter! Ten aanzien van artikel
8, de spoedeisende verdragen, heeft
de CDA-fractie reeds in een vroeg
stadium van de schriftelijke voorbe–
reiding vraagtekens gezet bij het
laatste zinsdeel van het tweede lid:
"Een zodanig verdrag wordt
aangegaan onder voorbehoud van
beëindiging door het Koninkrijk bij
onthouding van de goedkeuring,
tenzij het belang van het Koninkrijk
zich daartegen bepaaldelijk verzet."
Het argument van de regering, dat
het schrappen van deze passage op
deze plaats een belangrijke
aantasting van eventueel noodzake–
lijke regeringsvrijheid zou kunnen
betekenen, heeft de CDA-fractie
vooralsnog niet kunnen overtuigen.
De vraag rijst bovendien, wat de
betekenis van het woord "bepaal–
delijk" is. Het belang van het
Koninkrijk verzet zich of het belang
van het Koninkrijk verzet zich niet. Ik
verwijs ook naar artikel 13, waar in
de spiegelbeeldsituatie wordt
gesproken over: "indien het belang
van het Koninkrijk het vordert." Er
staat niet: indien het belang van het
Koninkrijk het bepaaldelijk vordert.
Het laatste zinsdeel van artikel 8, lid
2, leidt bovendien tot een soort
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cirkelredenering. Het verdrag wordt
aangegaan onder voorbehoud van
beëindiging bij onthouding van de
goedkeuring door het parlement.
Vervolgens kan datzelfde parlement
buitenspel worden gezet via het
laatste zinsdeel en meet de regering
zich aisnog een vrijwel discretionaire
bevoegdheid aan. Mijn vraag inzake
bepaaldelijk slaat ook op het tweede
lid van artikel 9. Daar heeft de
zinsnede echter een andere
betekenis dan die in artikel 8. Het
door ons ingediende amendement is
een sequeel van deze redenering.
Voorzitter! Ik kom thans te spreken
over geheime en vertrouwelijke
verdragen. Is mijn stelling juist, dat
na het einde van de Koude Oorlog
een aantal verdragen die met die
situatie te maken hebben, kunnen
worden beëindigd? Ik zeg erbij dat
geheime verdragen nodig zijn. Het
aantal dient tot het minimum te
worden beperkt. Hoeveel geheime
verdragen zijn er?
Voorzitter! Ik kom te spreken over
de voorlopige toepassing. Kortheids–
halve verwijs ik naar de argumen–
tatie, die collega Van Middelkoop
heeft gegeven inzake ons
amendement op artikel 13, tweede
en derde lid. Wij delen die argumen–
tatie. Het is weliswaar juist, dat de
regering bij wet de bevoegdheid
heeft de burger via een algemene
maatregel van bestuur te binden en
dat voorlopige toepassing van een
verdrag een zelfde binding tot stand
brengt, maar aan de totstandkoming
van die algemene maatregel van
bestuur gaat wel een procedure
vooraf die ook naar onze opvatting
door artikel 13, tweede lid, niet
wordt weerspiegeld. Ik ben
benieuwd naar de reactie van de
regering op deze redenering. Ik maak
er een meer algemene opmerking bij.
Het verdrag tussen de Schengen–
staten en Polen - het handelt over
terugneming door Polen van hier
aangetroffen asielzoekers - wordt
sinds mei 1991 toegepast. Hoe staat
het hiermee? Ik moet zeggen dat ik
dit zeer onaantrekkelijk vind vanuit
parlementair gezichtspunt. Het gaat
om een belangrijk verdrag. Het geeft
Polen verantwoordelijkheden maar
het heeft ook alles te maken met het
Europese, het Schengen– en dus ook
het Nederlandse asielbeleid. Ikvind
het niet aantrekkelijk dat het zo lang
duurt. Ik zeg er overigens direct bij
dat het parlement, als zo'n verdrag

wordt voorgelegd - ik steek nu de
hand in eigen boezem - zich
maximaal dient in te spannen om het
ook zo snel mogelijk te behandelen
Toch duurt het te lang. Zou de
minister zich kunnen voorstellen dat
op een bepaald moment een
maximale termijn wordt aangegeven
voor de voorlopige toepassing van
verdragen?
Voorzitter! Het is bijna overbodig,
hier op te merken dat het reeds
genoemde staatsrechtelijke novum,
belichaamd in de amende–
menten-Van Traa/De Hoop Scheffer
bij Schengen en –Van der Linden c.s.
bij Maastricht, verder in de praktijk
zal worden vorm gegeven. Het
reglement voor het Uitvoerende
comité van het Schengenverdrag zal,
zoals het er nu naar uitziet, uitdruk
kelijk goedgekeurd moeten worden.
Zo zullen er ongetwijfeld meer
voorbeelden volgen. Dit extra
element voeg ik toe aan de achter–
grondredenering betreffende het
amendement dat de heer Van
Middelkoop en ik hebben onder–
tekend. Ik kan mij goed voorstellen
dat op een bepaald moment, als
sequeel van bijvoorbeeld het Verdrag
van Schengen, verdragen aan de
orde komen die een rechtstreekse
werking zouden hebben. Met de heer
Van Middelkoop meen ik dat het niet
zozeer gaat om de concrete
voorbeelden van dit moment. Ik zie
in Europees kader een zodanig
netwerk van verdragen ontstaan dat
wij er voor de langere termijn
inderdaad voor moeten zorgen dat
dit wordt vastgelegd. Graag verneem
ik de reactie van de minister hierop.
De regering heeft zich bij de
schriftelijke voorbereiding bereid
verklaard om tegemoet te komen aan
het verzoek van mijn fractie om met
het oog op de wetssystematiek door
middel van een nota van wijziging
artikel 11 in te voegen na artikel 6.
Daartoe zou ik de regering willen
uitnodigen.
Vervolgens ga ik in op de in de
vaste Commissie voor EG-zaken door
collega Jurgens geëntameerde
discussie over de Deense positie ten
opzichte van het Verdrag van
Maastricht. De fractie van het CDA
heeft de neiging om de regering te
volgen in de argumentatie die de
minister van Buitenlandse Zaken in
zijn brief van 3 september 1993
heeft vastgelegd. Ik zou de stelling
willen verdedigen dat de bepalingen
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inzake Denemarken direct uit het
Unieverdrag volgen. Dat verdrag laat
de Denen vrij in het maken van de
keuzen die zij hebben gemaakt. Het
besluitvan 11 en 12december 1992
plus de unilaterale verklaring die
daarbij behoort en die de mterpre
tatie van de Denen weergeeft, is ook
niet méér dan die mterpretatie van
de positie van Denemarken.
Overigens zou ook ik zeggen dat het
achteraf door middel van een initi–
atiefwet door deze Kamer alsnog
maken van een voorbehoud bij de
goedkeuring van het Verdrag van
Maastricht wat al te gekunsteld zou
zijn. Dat heeft de heer Jurgens ook
niet bepleit Toch moet de discussie
over dergelijke onderwerpen worden
gevoerd. Men zou zich immers
kunnen voorstellen dat andere
staten, die tot de EG willen
toetreden, dit zouden willen doen op
de Deense voorwaarden. Daarmee is
deze discussie wel degelijk relevant
De heer Van Middelkoop (GPV):
Wij zien het wel als de uitbreiding
van het EPU-verdrag aan de orde is.
Overigens merk ik dat wii, wat
betreft de analyse van het besluit
van Edinburgh, geheel op dezelfde
lijn zitten. Ik voeg hieraan de wat
prikkelende vraag toe of u ook mijn
politieke conclusie deelt dat derhalve
indertijd de Denen voor de gek zijn
gehouden. De Deense bevolking
moest iets worden aangeboden om
tot een nieuw referendum te komen
maar naar mijn gevoelen is er niets
aangeboden dat afwijkt van of iets
toevoegt aan het inmiddels door de
Deense regering ondertekende
Verdrag van Maastricht.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Ik denk niet dat je kunt zeggen dat
de Denen voor de gek zijn gehouden.
Wellicht zou men kunnen zeggen die interpretatie zullen de Denen
overigens niet onderschrijven - dat
de Denen aanvankelijk zichzelf voor
de gek hebben gehouden. Ik gebruik
hierbij niet voor niets het woord
"zou", omdat ik denk dat dit niet de
politieke interpretatie van de Denen
is van de voorwaarden waarop zij
uiteindelijk zijn uitgekomen in het
kader van het Verdrag van
Maastricht.
De heer Van Middelkoop (GPV): U
gaat al een stuk verder dat uw
collega Van der Linden bereid zou
zijn om te gaan.
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De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Dat zou u de heer Van der Linden
moeten vragen maar hij bevindt zich
niet in deze zaal. Overigens zijn de
heer Van der Linden en ik het over
het algemeen wel eens.
De voorzitter: Ik dring erop aan dat
men zich beperkt tot het onderwerp
dat nu aan de orde is. Dat geldt ook
voor de interrupties.
De heer Jurgens (PvdA) Ik meen,
voorzitter, dat dit onderwerp wel
degelijk aan de orde is. Het gaat
immers om een zaak waarvan de
regering zegt dat het een uitvoe–
ringsovereenkomst is en over welk
onderwerp door de heer De Hoop
Scheffer en mevrouw Kalsbeek een
amendement is ingediend. De vaste
Commissie voor EG-zaken vindt het
een probleem dat de regering
uitmaakt of een besluit van de
Europese Raad al dan niet een
bindende overeenkomst is die
voorgelegd moet worden aan de
Staten-Generaal. Is dit probleem
opgelost, indien het amendement
wordt aangenomen? De regering
dient volgens dat amendement
voortaan de Kamer in de
gelegenheid te stellen zo'n besluit
alsnog aan goedkeuring te onder–
werpen. Ik ben het niet oneens met
de inhoudelijke en slimme interpre–
tatie van de heer De Hoop Scheffer
van het concrete geval waarover hij
met collega Van Middelkoop discus–
sieerde. Het gaat mij om het princi–
piële punt dat wij, op het moment
waarop wij het niet eens zijn met de
politieke gevolgen, kunnen worden
geconfronteerd met een uitvoerings–
overeenkomst die volgens de
regering niet aan de Kamer
voorgelegd behoeft te worden. De
Kamer is dan op het verkeerde been
gezet omdat zij geen technische
mogelijkheid heeft om daar iets aan
te doen. Het amendement geeft de
kans dat uitvoeringsovereenkomsten
ons ter goedkeuring worden
voorgelegd.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Ik vind het een grensgeval. Het
antwoord op de vraag van de heer
Jurgens luidt bevestigend indien wij
ervan uitgaan dat de Deense positie
berust op een uitvoeringsovereen–
komst in de zin van artikel 62, eerste
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lid, onder b, van de Grondwet.
De heer Jurgens (PvdA): Dat is de
stellmg van de regering.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Ik zei al dat ik een streep zet onder
het woord "besluit" van 11 en 12
december 1992 inzake Denemarken.
In politieke zin hoop ik dat de inter–
pretatie dat het een uitvoerings–
verdrag betreft juist is. Ik betwijfel
echter enigszins of hier sprake is van
een uitvoeringsovereenkomst.
Misschien kan de minister vanavond
deze twijfel wegnemen.
De heer Jurgens (PvdA): De
minister heeft dat in zijn brief aan de
Kamer medegedeeld.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Ik heb over deze stelling enige
twijfel.
De heer Jurgens (PvdA): Eigenlijk
vraagt u de minister om daar nog
eens strikt naar te kijken met het oog
op de discussie over het
amendement.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Ik wil graag dat dit vanavond in het
antwoord van de minister, en
mogelijk ook in tweede termijn,
nader wordt uitgewerkt. Ik meen met
u dat de Kamer in staat moet zijn om
over zo'n besluit te debatteren. Wij
hebben daar een formele grond voor
op het moment waarop het als
uitvoeringsverdrag wordt gekwalifi–
ceerd. Debatteren kunnen wij altijd,
maar dan gaat het over meer dan
alleen in politieke zin debatteren.
Ik rond af. Het is goed dat dit
wetsvoorstel eindelijk behandeld
wordt. Het gaat nu over techniek,
maar het is ook van groot politiek
belang, binnen en buiten het
Europese kader. Ik wacht met grote
belangstelling de antwoorden van de
op dit terrein door de "volken–
rechtswol" geverfde bewindsman af.

D
Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Voorzitter! Vandaag behan–
delen wij een wet die een gevolg is
van de in de Grondwet vastgelegde
opdracht aan de wetgever om de
goedkeuring en bekendmaking van
verdragen bij wet te regelen. Hoewel
het goed gebruik is, wat te
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mopperen als wetsvoorstellen traag
tot stand komen, kan misschien in dit
geval dit ogenschijnlijke nadeel in
een voordeel omslaan. Immers, sinds
de nieuwe Grondwet in werking trad
en dus de opdracht aan de wetgever
ging werken, is met betrekking tot
verdragen het een en ander
veranderd. Niet in formeel opzicht,
maar in materieel opzicht.
De afgelopen tien jaar is gebleken
welke verstrekkende consequenties
er kunnen zitten aan verdragen
waaraan Nederland zich gebonden
heeft. Zulke vergaande conse–
quenties zelfs dat men terecht de
vraag kan stellen of de wetgever zich
daarvan wel bewust is geweest toen
het verdrag werd goedgekeurd en
ook of, daaraan voorafgaand, de
regering zich bewust is geweest van
die consequenties toen ze tot sluiting
van het verdrag overging. Ik noem
een voorbeeld. Ik ben ervan
overtuigd dat toen Nederland zich
aan het BuPo-verdrag bond, hoege–
naamd niemand heeft voorzien dat
vooral tengevolge van dit verdrag tal
van sociale-zekerheidswetten op
ingrijpende wijze moesten worden
gewijzigd. Schengen is een
voorbeeld van een verdrag waarbij
men zich in het parlement wél
bewust was van de consequenties,
maar waarbij weer onbevredigend
weinig te beïnvloeden viel.

Het aantal verdragen van enige of
grote importantie voor Nederland
neemt toe. Je kunt zeggen: buiten–
landse politiek wordt steeds meer
binnenlandse politiek. Overigens
gaat het daarbij niet altijd om
verdragen of overeenkomsten in
formele zin. Vaak ook worden er
afspraken gemaakt tussen bewinds–
personen van verschillende landen,
bekrachtigd met een handtekening,
die binnen de beleidsvrijheid van die
minister vallen. Veel van deze
afspraken blijken er nu gemaakt te
worden met Oosteuropese landen.
Ze betreffen bijvoorbeeld het leveren
van know-how.
Waar ligt eigenlijk de grens tussen
deze beleidsmatige afspraken en
verdragen? Kan de minister daarvoor
bij deze gelegenheid enkele criteria
geven? Dit betreft min of meer de
reikwijdte van de wet.
Nu alles wat langer heeft geduurd,
kunnen wij profiteren van de vraag–
punten die de commissie-Deetman
op dit punt heeft opgeworpen. Ik
doel met name op vraagpunt 54: is
er een wettelijke regeling nodig voor
de informatieverschaffing in de fase
voor de totstandkoming van
verdragen? Gedurende de hele
schriftelijke behandelmg is daarop
voortgeborduurd. Uiteindelijk is er
een nota van wijziging gekomen. De
PvdA-fractie is daar tevreden over.

Weliswaar had het kabinet al een
beleidsmatige toezegging gedaan
om de Kamer op de hoogte te stellen
en te houden van onderhandelingen
over politiek belangnjke zaken, maar
de weerzin van het kabinet om een
en ander wettelijk vast te leggen,
relativeerde helaas die beleidsmatige
toezegging weer enigszins. Het
kabinet vreesde namelijk dat andere
lariden het niet zouden accepteren,
wanneer Nederland aan het
parlement informatie zou
verschaffen over de stand van de
onderhandelingen. Dat bezwaar lijkt
mij op zich niet steekhoudend. Er zijn
andere landen die een vergelijkbare
verplichting hebben ten opzichte van
hun parlementen.
Vervelender is echter het
volgende. Als dit een serieus
bezwaar is tegen een wettelijke
regeling, is er juist te meer reden
voor zo'n wettelijke regeling. Als
andere onderhandelingspartners niet
willen dat er informatie wordt
verschaft, is er van een beleids–
matige toezegging al helemaal niets
te verwachten. Gelukkig is die wette–
lijke bepaling nu niet aan de orde.
Het lastige probleem uit wetstech–
nisch oogpunt inzake de definitie van
politiek belangrijke verdragen, is
hiermee verstandig omzeild.
Ik heb nog vijf opmerkingen over
en naar aanleiding van de nota van
wijziging.
1. Ook nu de wettelijke regeling er
is, kunnen onderhandelingspartners
bezwaar maken tegen informatiever–
strekking aan het parlement. Hoe is
het kabinet voornemens daarmee om
te gaan? Wordt er vertrouwelijk
informatie verstrekt?
2. Uit de toelichting op de tweede
nota van wijziging leid ik af, niette–
genstaande de wettelijke regeling,
dat de beleidsmatige toezegging dat
de regering de Kamer op de hoogte
zal stellen van de stand van en de
inzet bij de onderhandelingen over
politiek belangrijke verdragen,
overeind blijft. De regering neemt
dus een soort attenderingsver–
plichting op zich ten opzichte van de
Kamer bij politiek belangrijke
verdragen. Ik geloof dat dit het
sterretje is. Zie ik dit goed?
3. Deze opmerking is gericht aan
de Kamer zelf, dus haar voorzitter.
Vooruitlopend op de inwerking–
treding van de verdragenwet en de
nota van wijziging daarop, is er een
lijst naar de Kamer gestuurd met
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verdragen die in onderhandeling zijn.
Helaas is die niet gedrukt. Dat is
volgens mij wel nodig. Immers, dan
krijgen alle leden automatisch die
lijst. Juist dat is van belang voor
niet-leden van de vaste Commissie
voor buitenlandse zaken.
4. Aan het adres van de minister
merk ik op dat uit de toelichting blijkt
dat hij die lijst twee keer per jaar
naar de Kamer wil zenden. Ik sluit
mij aan bij de woorden van de heer
De Hoop Scheffer hierover. Vier keer
per jaar lijkt mijn fractie dan ook
beter. Wii de minister aan dit
verzoek voldoen?
5. Hedenmorgen kregen wij een
brief van het Nederlands centrum
buitenlanders, NCB. Daarin wordt
erop gewezen dat ook ontwerp–
besluiten van groot belang kunnen
zijn. Als ik mij niet vergis, heeft
mevrouw Sipkes een en ander al in
de vorm van een amendement op
stuk nr. 25 gegoten. Eerlijk gezegd,
heb ik nogal wat sympathie voor die
gedachte. Ik vraag het kabinet dan
ook om hier serieus op in te gaan en
na te gaan of die bepaling inderdaad
een verbetering is van de onder–
havige nota van wijziging.
De nota van wijziging op stuk nr.
11 achten wij evenzeer een verbe–
tering. Het opzeggen van een
verdrag kan net zo belangrijk zijn als
het aangaan daarvan. Het was
derhalve een leemte dat niet uitdruk–
kelijk was vastgelegd, dat de Kamer
bij opzegging van een verdrag ook
een "say" heeft.
De heer De Hoop Scheffer en ik
hebben een amendement ingediend,
aanvankelijk op stuk nr. 25, maar nu
wegens vernummering van de
stukken op stuk nr. 24. Bij de schrif–
telijke behandeling hebben wij het
onderwerp van het amendement al
naar voren gebracht. Dit punt is
groter dan het EG-punt van collega
Jurgens. Wat mijn fractie betreft is
de algemene lijn bij de verdragenwet
dat het parlement maximale invloed
moet kunnen uitoefenen op
verdragen. Verdragen zijn te
belangrijk en te ingrijpend geworden
om ze als een regenbui over je heen
te laten komen. Dat is het hoofd–
motief voor het amendement over de
uitvoeringsverdragen.
In de memorie van toelichting
staan twee criteria om te bepalen of
er sprake is van een uitvoerings–
verdrag. Ten eerste moet het
moederverdrag een zekere juridische
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gehoudenheid met zich brengen tot
het tot stand brengen van het uitvoe–
ringsverdrag. Ten tweede moet
voldoende duidelijk zijn wat nog als
uitvoering geregeld moet worden. De
regering zegt echter zelf in de
memorie van toelichting dat in het
eerste criterium geen strakke
omlijning is gegeven van het begrip
uitvoeringsverdrag. De juridische
gehoudenheid kan ook een morele
verplichting zijn. Dat is op zich geen
probleem, maar het feit dat zo'n
criterium niet waterdicht is, maakt
het des te noodzakelijker dat het
parlement een mogelijkheid heeft
om te checken. Vandaar de
verplichte mededeling aan het
parlement, zeg ik in aanvulling op
datgene wat mijn collega De Hoop
Scheffer gezegd heeft. Als het
parlement dan binnen 30 dagen
piept, zoals het in ons kamerjargon
heet, moet er een goedkeuringswet
komen, dus dan kunnen wij overgaan
tot stilzwijgende of uitdrukkelijke
goedkeuring. Dat lijkt mij geen
overdreven zware procedure. Het is
gewoon een modernere manier om
het parlement te betrekken bij het
aangaan en uitwerken van interna–
tionale verplichtingen. De heer Van
Middelkoop zeg ik nog dat deze
procedure in mijn ogen niet de
bedoeling heeft om de full-dressed
goedkeuringsprocedure te dubbelen.
Zij lijkt veel meer op de procedure
die wij hebben gekozen voor de
verdragen waarover wordt onder–
handeld. Op een vergelijkbare wijze
wordt van de uitvoeringsverdragen
aan de Kamer mededeling gedaan,
opdat de Kamer kan beslissen of zij
wel of niet wil ingrijpen of corri–
geren.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Daar zit iets in. Het is echter
een logisch gevolg van de hele opzet
van de verdragenwet. Je krijgt eerst
een lijst met de uitvoeringsverdragen
die eraan zitten te komen. Ik stel mij
voor dat er dan nog niet de tekst
zelve kan zijn. Op het moment dat je
de lijst hebt, kun je beslissen of je
het hele uitvoeringsverdrag wilt zien.

Dan kun je nog besluiten tot stilzwij–
gende of uitdrukkelijke goedkeuring.
Ik neem aan dat dit de meest
logische en de in de lijn van de
verdragenwet passende systematiek
is. Overigens hebt u gelijk dat de
stilzwijgende goedkeurmg niet de
meest voor de hand liggende optie
is, als je overgaat tot "piepen".
Dan het amendement van de heer
Van Dis. Dit amendement strekt
ertoe, de regering te verplichten om
de Staten-Generaal op de hoogte te
stellen, indien de regering niet
voornemens is om een verdrag te
verlengen, terwijl andere verdrags–
partijen dat wèl willen. Uit de schrif–
telijke behandeling leid ik af dat de
SGP-fractie aanvankelijk voor ogen
stond dat het parlement over elk
aflopend verdrag zou worden
geïnformeerd. De regering heeft dat
volgens mijn fractie afdoende
bestreden. De SGP-fractie heeft nu
echter een, wat ik noem, mildere
variant voorgesteld. Daarover stel ik
de regering twee vragen. Ten eerste:
hoe vaak komt het voor dat de
Nederlandse regering besluit, niet te
verlengen, terwijl de partners dat wèl
doen? Om welke verdragen gaat het
dan? Ten tweede: wat is het oordeel
van de regering over dit
amendement? Aan de heer Van Dis
vraag ik of hij andere redenen voor
het amendement heeft dan dat
anders aflopende verdragen aan de
aandacht van het parlement zouden
kunnen ontsnappen. Zijn hem
voorbeelden bekend waarbij het in
zijn ogen misliep?
Dan het amendement op stuk nr.
19, van het GPV en D66. Dit betreft
de verplichting van de regering om
de Staten-Generaal op de hoogte te
stellen, indien de regering ertoe
besluit, een al goedgekeurd verdrag
niet te ratificeren. Het komt mijn
fractie voor dat dit een verbetering is
van het wetsvoorstel, ook al zal het
artikel waarschijnlijk niet vaak
gebruikt worden. Wel heb ik nog een
vraag over de rechtstreekse werking
van verdragen en dat in verband met
het amendement op stuk nr. 21. De
voorlopige toepassing is in mijn ogen
een ander probleem dan de recht–
streekse werking. Ik vraag mij af of
de rechtstreekse werking ook door
dit amendement wordt getroffen.
Voor sommige verdragen heb je
immers geen implementatiewet–
geving nodig. Ik vraag dit, omdat
met name voor de gelijke behan–
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De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
kom even terug op een voorgaande
zin. U zei: als de Kamer piept, kan de
procedure in werking worden gesteld
voor stilzwijgende of uitdrukkelijke
goedkeuring. Waarom zou je piepen
om iets stilzwijgend goed te keuren?
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De heer Van Middelkoop (GPV):
Nee, volstrekt niet. Het kan ook niet.
Wij praten echt alleen over een
situatie die zich in een goedkeurings–
procedure voordoet. De situatie
waarop u nu doelt, is meer iets wat
door de rechter op een gegeven
moment zichtbaar wordt gemaakt,
namelijk de rechtstreekse werking
van normaal bekrachtigde verdragen.

De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
voorzitter! Het feit dat het interna–
tionale recht een steeds belang–
rijkere rechtsbron voor ons nationale
recht vormt, onderstreept het grote
belang van een deugdehjke regeling
voor de goedkeuring en bekend–
making van verdragen. Met dit
wetsvoorstel wordt uitvoering
gegeven aan artikel 91, eerste en
tweede lid, van de Grondwet. Het
heeft al met al toch vrij lang
geduurd, voordat deze organieke wet
bij de Kamer is mgediend Dit is des
te opmerkelijker, omdat aan de
bestaande regeling inzake de
goedkeuring en bekendmaking van
verdragen de laatste decennia
nauwelijks iets behoefde te worden
veranderd.
De inhoud van het voorstel
waardeert onze fractie op hoofd–
lijnen positief. Het uitgangspunt bhjft
enerzijds een zo groot mogelijke
zeggenschap van het parlement en
anderzijds een opzet die het de
regering mogelijk maakt, interna–
tionaal snel en efficiënt tot zaken te
komen. Dit uitgangspunt is overigens
niet geheel zonder problemen. Het

nastreven van een zo groot mogelijke
zeggenschap van het parlement
komt al gauw op gespannen voet te
staan met de wens van de regering,
internationaal slagvaardig zaken te
doen. Dit spanningsveld komt
treffend tot uitdrukking in het aan de
Kamer voorgelegde meningsverschil
tussen de Raad van State en de
regering.
Van de Kamer wordt gevraagd dat
zij zich expliciet uitspreekt over de
vraag of een verdrag tot wijziging
van bijlagen die integraal onderdeel
van een verdrag uitmaken, wel of
niet parlementaire goedkeuring
behoeft, indien de Staten-Generaal
zich niet het recht tot goedkeuring
van uitvoeringsverdragen heeft
voorbehouden. De Raad van State
kiest een formeel-staatsrechtelijke
benadering. Strikt formeel gerede–
neerd heeft de Raad van State gelijk
met zijn opmerking dat het beden–
kingen ontmoet om wijzigmgen van
bijlagen aan te merken als uitvoe–
ringsverdragen, aangezien die
bijlagen immers evenzeer tot het
verdrag behoren als de bepalingen
daarvan zelf. De regering daaren–
tegen kiest ter wille van een snel en
efficiënt internationaal optreden voor
een meer pragmatische benadering.
Waarom zou de regering verplicht
moeten zijn om bij vaak puur
technische wijzigmgen van bijlagen
van verdragen steeds de tijdrovende
goedkeuringsprocedure te
doorlopen? Van wezenlijk belang lijkt
mij hier de vraag of het goedkeu–
ringsrecht van de Staten-Generaal
zowel wat de formele kant als ook de
materiële kant betreft, wordt
aangetast. Dat lijkt mij niet het geval
te zijn, want de Staten-Generaal
hebben de mogelijkheid om bij
dergelijke verdragen zich het recht
voor te behouden, de bijlagen aan
nadrukkelijke goedkeuring te onder–
werpen. Onze fractie heeft dan ook
geen bezwaar tegen de door de
regering gekozen benadering.
Wel vraag ik mij af of het staats–
rechtelijk niet het meest zuiver zou
zijn, als artikel 6 werd aangevuld met
een aparte bepaling waarin een en
ander expliciet is vastgelegd. Naar
mijn mening zou de Raad van State
dan ook tevreden zijn gesteld. Zien
wij dat goed?
Mijnheer de voorzitter! Wij verwel–
komen het voornemen van de
regering om bij politiek belangnjke
verdragen de informatieprocedure te
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deling van mannen en vrouwen
enkele rechtstreeks werkende
verdragen nogal belangrijk zijn. De
heer Van Middelkoop vergeeft mij
misschien dat ik in dit tijdsgewricht
op dit punt een lichte achterdocht
heb bij dit amendement. Als hij dit
kan weerspreken, lijkt mij dat het
amendement een verbetering is.
De heer Van Middelkoop (GPV):
Dat wantrouwen van u wil ik u wel
vergeven, want ik vind niet dat u erg
wantrouwig bent, maar ik begrijp uw
punt niet helemaal.
Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Uw amendement betreft de
voorlopige toepassing. U zegt
eigenlijk dat verdragen die
aangegaan worden en die recht–
streekse gevolgen hebben voor
burgers van dit land of voor mensen
die hier verblijven, niet voorlopig
toegepast kunnen worden. Met deze
aanvullmg ben ik het eens.
De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
wil het even herformuleren voor de
zorgvuldigheid. Voorlopige
toepassing is al niet de aantrekke–
lijkste figuur; hierover zijn wij het
met elkaar eens. Waar het soms
nodig is, gaan wij ermee akkoord,
maar dan graag zo weinig mogelijk
geldend, dus niet bij zaken die recht–
streeks werken. Dat is de strekking
van het amendement.
Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik drukte mij wat ongelukkig
uit, maar ik heb dat goed begrepen
Er is een vergelijkbare casus,
namelijk de verdragen die recht–
streeks werken. Deze werken
materieel uit zonder dat het
parlement ertussen komt, zoals bij
de voorlopige toepassing van
verdragen. Ik kan het mij niet goed
voorstellen, maar ik hoor het graag
uitdrukkelijk ontkend dat uw
amendement gevolgen heeft voor de
rechtstreeks werkende verdragen.

Wij praten nu alleen over het stukje
interim van de voorlopige
toepassing.
Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Prima.
Dan krijgen wij de brief van de
minister op stuk nr. 17, over het
langlopende verschil van mening
tussen de Raad van State en het
kabinet. Het parlement moet nu zijn
Salomonsoordeel vellen. Wie heeft
er gelijk en, vooral, wie krijgt er
gelijk? Voor de fractie van de Partij
van de Arbeid is dat in principe het
kabinet. Alle bijlagen van vaak
hoogst technische aard hier de revue
laten passeren lijkt niet erg zinnig.
De vraag van de heer Van
Middelkoop wat een bijlage is, vind
ik overigens wel relevant. Daarbij
sluit ik mij dus graag aan. Het moet
desalniettemin wel mogelijk zijn, een
bijlage uitdrukkelijk goed te keuren
als het nodig is. Als de Kamer
aangeeft dat zij een bijlage als
uitvoeringsverdrag wenst te
beschouwen, moet die ook worden
goedgekeurd. Dat geldt dan ook voor
de wijzigmg van de bijlagen. Dit lijkt
mijn fractie een afdoende regeling.

D
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verbeteren en in de toekomst het
parlement bij het begin van de
onderhandelmgen en niet pas later in
te lichten. Toch moet ik de kantte–
kening plaatsen dat een en ander
niet mag leiden tot een ongewenste
vermenging van bevoegdheden van
parlement en regering. Parlement en
regering moeten niet op elkaars stoel
gaan zitten. de regering zal bij de
onderhandelingen natuurlijk rekening
houden met de in het parlement
heersende opvattingen. Maar kan dit
in de praktijk er toch niet te gemak–
kelijk toe leiden dat het parlement op
de achtergrond een rol gaat spelen
als medeonderhandelaar? Hoe ziet
de minister dat?
Er is toegezegd dat als vaste lijn
zal worden aangehouden dat
wanneer de onderhandelingen over
een politiek belangnjk verdrag
worden afgerond in een diplomatieke
conferentie, de basistekst vooraf–
gaand aan die conferentie aan het
parlement zal worden overgelegd.
Lijkt dat niet mooier dan het in
werkelijkheid is? Een afrondende
diplomatieke conferentie is toch
doorgaans meer bedoeld om wat
water in de wijn te doen dan om vlak
voor de eindstreep nieuwe eisen op
tafel te leggen? Kan de regering
aangeven wat de toegevoegde
waarde is van de toezegging? Naar
mijn mening heeft het vorig jaar
gevoerde debat over de uitvoerings–
overeenkomst van Schengen aange–
toond dat de waarde van vooroverleg
met het parlement, ondanks alle
goede bedoelingen, toch betrekkelijk
kan zijn.
Het wetsvoorstel voorziet in een
aantal nieuwe elementen, voorzitter,
die beogen om de goedkeuringspro–
cedure aan te passen aan de eisen
van deze tijd. Zo is bijvoorbeeld
voorzien in een periodiek te
verstrekken lijst van alle verdragen
die in voorbereiding zijn. Gezien de
veelheid van internationale
verdragen, waarover jaarlijks door de
regering wordt onderhandeld, lijkt
mij dit beslist geen overbodige luxe.
Wij willen wel ons aansluiten bij de
vraag die voorgaande collega's
gesteld hebben of een tweejaarlijkse
rapportage niet te weinig van het
goede is. Sommige verdragen
grijpen in ieder geval diep in onze
rechtsorde in. De consequenties voor
onze nationale rechtsorde en voor
onze nationale beleidsruimte zijn niet
altijd even goed te overzien. Ter

Tweede Kamer

verduidelijking herinner ik bijvoor–
beeld aan de recente discussie over
de afschaffing van het minimumloon.
Plotseling kwam naar voren dat wij
daar volkenrechtelijk nog jaren aan
vastzitten.
Mijnheer de voorzitter! Er zijn vele
honderden verdragen, waarbij ons
land partij is. Jaarlijks loopt een deel
van die verdragen af. In het
eindverslag hebben wij erop
gewezen, dat het wetsvoorstel niet
voorziet in een verplichting de
Staten-Generaal in kennis te stellen
als verlenging van een aflopend
verdrag door de regering niet
opportuun wordt geacht. Terecht
heeft de regering opgemerkt, dat het
weinig zinvol is dat het parlement
zich verdiept in de afloop van
verdragen waarvan op voorhand
vaststaat, dat de verdragspartners
daarvoor geen belangstelling meer
hebben Maar waar ik op doel, is de
categorie van aflopende verdragen,
waarvan de regering van mening is
dat verlengmg niet wenselijk is
terwijl de overige verdragspartners
wel voor verlenging zijn. Ik weet niet
- en daarmee beantwoord ik de
vraag van mevrouw Kalsbeek - hoe
vaak een dergelijke situatie zich in de
praktijk voordoet, maar ik neem aan
dat het zich in ieder geval incidenteel
kan voordoen. In dat geval zou dit
zich aan de waarneming van de
Staten-Generaal kunnen onttrekken
en dat lijkt ons niet wenselijk. Om
die reden heb ik op dit punt een
amendement Ingediend. Ik zou er
niet echt van opkijken, indien de
regering deze kwestie slechts een
academische kwestie vindt, maar die
zijn er bij dit wetsvoorstel meer. Ik
wijs in dit verband op het
amendement van de collega's Van
Middelkoop en Eisma. Het mag dan
zo zijn, dat in de praktijk aan derge–
lijke bepalingen nog geen behoefte
is gebleken, maar als er in een
concreet geval ooit behoefte aan
komt, zou het wel verstandig zijn
wanneer er een voorziening voor
was. Anders heeft de Kamer slechts
het nakijken. Die situatie nu beoogt
het amendement te voorkomen. De
wetgever wordt vaker geconfron–
teerd met de vraag of rekening
gehouden moet worden met allerlei
situaties die zich zouden kunnen
voordoen. Soms is het dan
verstandig om met contingenties
rekening te houden.

D
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Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! Uw commissie, de
commissie-Deetman, heeft
benadrukt dat wetgeving niet alleen
beter maar ook sneller moet. Het
vandaag te behandelen wetsvoorstel
is toch wel een hoogstandje van
traagheid, dat - en dat zeg ik
mevrouw Kalsbeek na - in dit geval
niet nadelig maar juist voordelig is
geweest. In 1979 is op ambtelijk
niveau overeenstemming over de
uitgangspunten van het wetsvoorstel
bereikt. Sindsdien hebben zich nogai
wat ontwikkelingen voorgedaan en
wij zien de weerslag daarvan
duidelijk in de voorbereidingen tot
uiting komen. Dan wordt het ook
heel erg leuk om eens te kijken naar
de data van de verschillende
stukken. Maart 1989 schrijft de Raad
van State in zijn advies, dat hij, gelet
op de in het algemeen bevredigende
ervaringen met het bestaande
stelsel, zich kan verenigen met de
uitgangspunten van het
wetsvoorstel. Een van die uitgangs–
punten Is, dat er eigenlijk geen
wezenlijke veranderingen plaats–
vinden of plaats moeten vinden ten
opzichte van de huidige praktijk. Een
praktijk ovengens, die van CDA-zijde
docr de heer Mateman ooit als een
van de meest ouderwetse van ons
parlementair bestel is gekarakteri–
seerd. Dat klopt ook, want sinds die
tijd, sinds maart 1989, hadden nogal
wat veranderingen plaatsgevonden.
Wij hadden Schengen en Maastricht
immers behandeld, twee verdragen
die van verstrekkende betekenis zijn
en aantonen, dat de bestaande
praktijk onvoldoende democratische
waarborgen kende. Het parlement
kon niet langer in de situatie van
stikken of slikken gebracht worden,
maar bleek duidelijk behoefte te
hebben aan meer invloed vooraf,
meer invloed in de voorberei–
dingsfase van een verdrag. Zeker als
wij zien, dat de politieke verantwoor–
delijkheid de laatste jaren met de
komst van internationaal ambtelijk
topoverleg toch wel heel diffuus
geworden is, blijkt dat nodig. Bij de
discussie over de bevoegdheden van
het Uitvoerend comité van Schengen
hebben wij het er hier uitvoerig over
gehad, wat onder meer leidde tot het
amendement-De Hoop Scheffer/Van
Traa, dat eigenlijk gewoon wil
zeggen dat het Nederlandse
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parlement niet automatisch akkoord
gaat met besluiten van het
Uitvoerend comité maar dat het daar
een stem in wil hebben Een unicum,
dat voortkomt uit het feit dat Neder–
landse parlementariërs niet willen
worden geregeerd door ambtenaren
die in geheime sessies bindende
afspraken maken.
Verder toonde Maastricht
eveneens de noodzaak aan van een
andere parlementaire behandeling
van verdragen. Voorafgaand aan
totstandkoming van het verdrag is
inderdaad uitvoerig met de
betrokken bewindslieden overleg
gevoerd. Maar deze overleggen
vonden wel plaats aan de hand van
nota's, brieven, notities en derge–
lijke. Dit is toch wezenlijk anders dan
overleg voeren over de uiteindelijke
verdragsteksten. En dat, overleg over
verdragsteksten, bleek nu juist
onmogelijk. Toen collega Van
Middelkoop bij de begrotmgsbehan–
delmg van Buitenlandse Zaken van
vorig jaar vroeg om verdragsteksten,
niet zozeer om ze te amenderen,
maar om ze te analyseren, meer
conform het voornemen van de
regering dat wij vandaag behan–
delen, reageerde de toenmalige
minister van Buitenlandse Zaken Van
den Broek toch wel heel verbaasd en
hij vroeg zich af of collega Van
Middelkoop dit wel echt serieus kon
menen. Ik citeer: "Kunt u zich
voorstellen dat wij, nadat een jaar
lang tussen de twaalf lidstaten is
onderhandeld, dit alles nog een keer
laten overdoen door de diverse
parlementen? Want daar komt het op
neer. Alle bezwaren moeten dan
opnieuw op de onderhandelingstafel
worden gelegd door alle twaalf
lidstaten, maar dan door de parle–
menten. Bevindt u zich (zo zei
minister Van den Broek tegen
collega Van Middelkoop) daarmee
niet op een zeer gespannen voet met
de rol die u de regeringen altijd
toekende."
Of collega Van Middelkoop dat
deed, of een toch wel erg vooruit–
ziende blik had, laat ik in het midden.
Ik houd het meer op het laatste.
Vervolgens heeft collega Van
Middelkoop een motie ingediend die
beoogde om bij politiek belangrijke
verdragen toch vooraf invloed van
het parlement vast te leggen. Deze
motie is door de fractie van Groen
Links ondersteund, maar door de
meerderheid van het parlement

afgewezen. Maar soms lijkt het haast
of het beter is dat de motie
verworpen wordt in plaats van
aangenomen, of het doet er
helemaal niettoe. In ieder geval
heeft de regering iets anders
besloten, heeft afstand genomen van
de oude, vertrouwde lijn en heeft ons
verblijd met een tweede nota van
wijziging, bijna veertien jaar nadat de
eerste ambtelijke overeenstemming
bereikt was. Een substantiële verbe–
tering.
Maar toch blijven er voor onze
fractie nog twee grote bezwaren
over. In de nota van wijziging staat
dat in de lijst van verdragen geen
verdragen worden opgenomen ten
aanzien waarvan het belang van het
Koninknjk zich bepaaldelijk verzet
tegen het feit dat daarover in de
openbaarheid onderhandelingen
worden gevoerd. Uit de toelichting
valt op te maken dat het belang van
een andere partner zodanig kan zijn,
dat dat het belang van het Koninkrijk
raakt. Vertaald in normale woorden
betekent dat de mogelijkheid dat
bijvoorbeeld Engeland zegt: het spijt
ons, maar wij vinden dat hierover in
het geheim moet worden onder–
handeld. Dat betekent dan concreet
dat vanuit Engeland gedicteerd
wordt hoe de relatie tussen het
Nederlandse parlement en de Neder–
landse regering moet zijn. Het lijkt
mij dat deze laatste relatie door ons
wordt geregeld, terwijl de relatie
tussen de Nederlandse regering en
de Engelse regering een zaak van de
regeringen zelf is.
In lid 4 staat dat, indien blijkt dat
bij één van de andere partners
nadrukkelijk de behoefte bestaat aan
vertrouwelijk overleg, in die gevallen
informatie vertrouwelijk aan de
Kamer kan worden verstrekt, maar
dat hoeft niet. Met alle respect en
alle vertrouwen die ik in deze
minister heb: het is toch heel vreemd
om het open te laten of iets moet of
gewoon kan, dus om formeel vast te
leggen dat het aan de regeringen is
om te beoordelen of in het voorbeeld
dat ik net gaf, Engeland gelijk heeft
of niet. Want als iets niet voorkomt
op een lijst, hoe weten wij dan of er
vertrouwelijk onderhandeld gaat
worden of moet worden?
Vervolgens gaat deze tweede nota
van wijziging vrijwel uitsluitend over
verdragen en nauwelijks over
besluiten. Vandaar het door mij
ingediende amendement op stuk nr.

25. Ik weet dat het tijd kan kosteri,
maar wij moeten ons wel realiseren
dat democratische besluitvorming nu
eenmaal tijd vergt en soms wat
ingewikkelder moet, zeker als wij
kijken naar het Europese voorbeeld,
waar eigenlijk de democratische
balans een beetje weg is. Er was
geen sprake van communicerende
vaten, er ging niet méér naar het
Europees Parlement, terwijl er wel
minder invloed voor het Nederlandse
parlement kwam.
Het tweede punt waar wij nog
grote moeite mee hebben, betreft de
geheime verdragen. Als wij de
positie van de Kamer defmitief willen
markeren wat de goedkeuring van
een verdrag betreft, dan kunnen wij
echt niet instemmen met het formali–
seren van de mogelijkheid tot het
sluiten van geheime verdragen.
Geheime verdragen horen niet in het
post-Koude-Oorlog-tijdperk, zo ze
ooit al in het Koude-Oorlog-tijdperk
thuishoorden. Maar zeker nu, als wij
daadwerkelijk voorstander zijn van
een wereld waarin de regels van de
VN nageleefd dienen te worden,
moeten wij uit dit streven ook conse–
quenties trekken voor de totstand–
koming, goedkeuring en bekend–
making van verdragen. In het
verleden heeft de regering veelvuldig
gebruik gemaakt van de mogelijkheid
een en ander geheim te doen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat
Nederland na de oorlog ten minste
tien verdragen heeft gesloten
waarvan geen mededellng aan de
Kamer is gedaan. Ik ben met de heer
De Hoop Scheffer benieuwd hoeveel
er daarvan nog zijn overgebleven. Dit
kan eigenlijk door niemand nog
langer gelegitimeerd worden, laat
staan dat het wettelijk geformali–
seerd kan worden. Alle artikelen die
dat mogelijk maken, staan haaks op
artikel 102, eerste lid, van het
handvest van de VN en artikel 77,
sub g, van het Verdrag inzake het
verdragenrecht. Die schrijven voor
dat elk verdrag en elke volkenrechte–
lijke overeenkomst, gesloten door
een lid van de Verenigde Naties
nadat dit handvest in werking is
getreden, zo spoedig mogelijk wordt
geregistreerd bij en gepubliceerd
door het secretariaat van de VN en
tevens dat zorg gedragen moet
worden voor registratie van het
verdrag bij het secretanaat van de
VN. Als wij die opvatting onder–
schrijven, dan behoren geheime
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verdragen toch echt tot het verleden,
zeker nu ook bij de tweede nota van
wijziging de mogelijkheid een en
ander vertrouwelijk te behandelen
open blijft. Maar gesteld dat de
minister vertrouwelijk iets aan de
Kamer doet toekomen, dan is toch
nog steeds aan de Kamer het recht
voorbehouden om te bepalen of zij
dat vertrouwelijk houdt of openbaar
maakt?
Voorzitter! Ik kom tot mijn
conclusie. Dit wetsvoorstel is
inderdaad een stap in de goede
richting. Het sluit meer aan bij inter–
nationale ontwikkelingen en bij
nieuwe verhoudingen. Daar zijn
inderdaad nieuwe spelregels voor
nodig. Een verdere aanscherping van
het voorliggende wetsvoorstel lijkt
onze fractie echter in ieder geval
geboden.

D
De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Met andere collega's constateer ik
dat het nogal wat tijd heeft gekost,
maar dat het eindelijk zover is.
Reeds meer dan een jaar geleden
was het wetsvoorstel klaar om
plenair te worden bediscussieerd.
Wij spreken echter nu pas met de
minister van Buitenlandse Zaken over
de Rijkswet goedkeuring en bekend–
making verdragen vanwege het lange
uitblijven van het verslag van de
Staten van Aruba. Ervaart de
regering dit uitstel als teleurstellend
en mogelijk nadelig of juist
voordelig, zoals de collega's
Kalsbeek en Sipkes veronderstellen?
Het bijzondere van dit wetsvoorstel
is voorts dat zowel het verdragen–
recht in het algemeen als de staats–
rechtelijke aspecten van het verdra–
genrecht aan de orde komen. Een
dergelijke behandeling lijkt ons een
goede zaak, gelet op het grote aantal
verdragen dat de Kamer per jaar
vaak ter stilzwijgende goedkeuring
wordt aangeboden.
In zijn algemeenheid mis ik in de
toelichting op de rijkswet een
beschouwing van de minister over de
plaats van het verdragenrecht in het
volkenrecht. Ik denk dat ik bij deze
minister aan het goede adres ben. Ik
wil het volgende erover opmerken.
Internationaal gewoonterecht, juris–
prudentie, algemeen erkende rechts–
beginselen en verdragen zijn volgens
artikel 38 van het Statuut van het
Internationale Hof van Justitie
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belangrijke kenbronnen van het
volkenrecht. In de loop der tijd kreeg
de internationale rechtsgemeen–
schap behoefte om in de loop der
tijden ontstane gewoontes en proce–
dures te codificeren. Ik denk aan het
Zeerechtverdrag uit 1958, het
Verdrag inzake het diplomatieke
verkeer uit 1961 en het Verdrag
inzake het verdragenrecht uit 1969.
De grote waarde die aan het verdra–
genrecht wordt gehecht zal wellicht
te maken hebben met de vaak
langdurige werking van verdragen. Ik
denk aan een extreem voorbeeld: de
pauselijke bul uit 1493 en daarop
gebaseerde verdragen, waarop
enkele jaren geleden nog een beroep
werd gedaan tijdens het conflict over
het Beaglekanaal tussen Chili en
Argentinië.
Artikel van 2 van het Verdrag
inzake het verdragenrecht geeft aan
dat een verdrag "een internationale
overeenkomst in geschrift is tussen
staten gesloten en beheerst door het
volkenrecht, hetzij neergelegd in een
enkele akte, hetzij in twee of meer
samenhangende akten". Het zijn in
eerste plaats de soevereine staten
die bevoegd zijn verdragen te
sluiten. Het verdragenrecht wordt
immers traditioneel beschouwd als
een uitvloeisel van het soevereini–
teitsrecht, waardoor een staat vrij is
publiekrechtelijke verbintenissen aan

te gaan met andere staten. Hoewel
artikel 1 van het Verdrag inzake het
verdragenrecht de toepassing van dit
verdrag zich beperkt tot staten, zal
naar ik veronderstel, de inhoud van
dit verdrag ook gelden voor overeen–
komsten tussen andere volkenrech–
telijke subjecten. Wellicht komt de
minister bij de behandeling van het
wetsvoorstel Goedkeuring van het
Verdrag van Wenen inzake het
verdragenrecht en internationale
organisaties of tussen internationale
organlsaties daar nog op terug.
Met betrekking tot het verdragen–
recht wil ik erop wijzen dat er nog
twee andere voorstellen aanhangig
zijn: de goedkeuring van het Verdrag
van Wenen inzake statenopvolging
met betrekking tot verdragen - gelet
op het grote aantal nieuwe staten
dat in korte tijd in Oost-Europa en de
vroegere Sovjet-Unie bij is gekomen,
een zeer actuele zaak - en de
goedkeuring van het Verdrag van
Wenen inzake het verdragenrecht
tussen staten en internationale
organisaties of tussen organisaties.
De regering heeft nog niet gerea–
geerd op door de vaste Commissie
voor buitenlandse zaken uitgebrachte
verslagen van beide wetsvoorstellen.
Gaat dat binnenkort gebeuren?
Het verdragenrecht staat niet los
van het staatsrecht. "Een tractaat
kan niet tegelijkertijd staatsrechtelijk
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nietig en volkenrechtelijk geldig zijn",
zo stelde dr. Asser terecht in zijn in
1889 uitgegeven proefschrift
"Buitenlandsche betrekkingen
1860-1889". Dit brengt me op rol
van het parlement in het geheel van
de totstandkoming van verdragen.
Verdragen zijn geschreven volken–
recht, dat volgens de Grondwet het
primaat heeft boven het nationale
recht. In hoeverre is dit nu ook het
geval bij het ongeschreven volken–
recht? Op bladzijde 30, bijlage III,
behorend bij de memorie van
toelichting van het onderhavige
wetsvoorstel wordt verondersteld dat
dit wel het geval is. In de verklaring
dat er grond bestaat een voorstel in
overweging te nemen tot veran–
dering in de Grondwet van
bepalingen inzake buitenlandse
betrekkingen wordt echter gesteld
dat "een ernstig beletsel tegen het
vestigen van een primaat van het
ongeschreven volkenrecht in de
Nederlandse rechtsorde het risico is
dat de rechter dan zou kunnen
worden geroepen Nederlandse
wettelijke voorschriften buiten
toepassing te laten op grond van een
verdrag dat niet of nog niet voor het
Koninkrijk in werking is getreden". In
hoeverre vindt de regering dit
bezwaar realistisch?
Als het gaat om de betrokkenheid
van het parlement bij de goedkeuring
van verdragen valt een
spanningsveld te constateren.
Enerzijds wordt namelijk gestreefd
naar een zo groot mogelijke zeggen–
schap van het nationale parlement
en anderzijds wordt getracht te
komen tot een opzet waarin de
regering het mogelijk gemaakt wordt
bij het treffen van internationale
regelingen snel en efficiënt tot zaken
te komen. Deze benadering veron–
derstelt een spanningsveld tussen
parlement en regermg als het gaat
om de rol van het parlement in de
totstandkoming van verdragen. De
invloed van het parlement op het
buitenlands beleid is volgens velen
betrekkelijk germg. De reden daarvan
wordt in de vakliteratuur verschillend
beantwoord. De ene auteur meent
dat de uitvoering van het buitenlands
beleid een zekere mate van geheim–
houding vereist die zich slecht
verdraagt met het democratisch
proces van openheid. Ik verwijs naar
dr. Baehr. Anderen menen dat parle–
mentsleden te weinig betrokken zijn
bij het buitenlands beleid in verge–

lijking met het binnenlands beleid.
Dat is de opvatting van prof. Vis.
Wat dat laatste betreft: wie de
schoen, past trekke hem aan. Hoe
het ook zij, de laatste tijd lijkt de
regering enige openheid van zaken
te geven aan het parlement.
Dit brengt me bij de goedkeurings–
procedure. Er zijn verdragen die
stilzwijgend worden goedgekeurd of
waarvoor door de Tweede Kamer of
de Eerste Kamer nadrukkelijke
goedkeuring wordt gevraagd. Naast
deze twee vormen van parlementaire
controle ontstaat als het ware een
derde vorm, namelijk inzage in
ontwerp-teksten. Ik wil eerst ingaan
op deze vorm. De RPF-fractie stelt
het op prijs dat de minister bereid is
bij belangrijke verdragen de Kamer
voorafgaande aan de ondertekening
in kennis te stellen van de beknopte
inhoud. Het recht op inzage van
ontwerp-teksten als geheel vind ik
niet nodig dan wel gewenst. Op
grond van de tweede nota van
wijziging in het onderhavige
wetsvoorstel ontvangt de Kamer
zelfs tweemaal per jaar een lijst van
ontwerp-verdragen over de totstand–
koming waarvan voor het Koninkrijk
wordt onderhandeld. Ik vraag mij af
welke meerwaarde deze "inzagepro–
cedure" heeft in vergelijking met de
huidige praktijk, waarbij het
parlement het verdrag in zijn geheel
kan verwerpen of aanvaarden.
Hieraan wil ik de feitelijke vraag
vastknopen hoe de goedkeuringspro–
cedure in andere Westeuropese
staten is geregeld.
Mijn inzet is dat parlementen
alleen verdragen in hun geheel
moeten goedkeuren of afkeuren.
Voorlichting van regeringswege over
de onderhandelingsfase stuit bij mij
niet op bezwaren, mits het maar de
vorm van een briefing of hooguit een
hearing heeft. Het afsluiten van
verdragen blijft een verantwoorde–
lijkheid van het kabinet. De Kamer
controleert en regeert niet over de
schouder van de minister mee.
Daarbij komt nog dat er verschil–
lende soorten verdragen zijn. Zoals
bekend zijn er verdragssystemen
bestaande uit verschillende teksten,
die elk de status van zelfstandig
verdrag hebben en waarbij staten al
of niet partij kunnen worden.
Daarnaast zijn er verdragssystemen
bestaande uit opeenvolgende
verdragen en/of aanvullende proto–
collen waarbij staten afzonderlijk

partij kunnen worden en waarin de
verdragsrelatie tussen twee staten
wordt bepaald door de laatste versie
waarbij zij beide partij zijn. Maar als
het Nederlandse parlement
gerechtigd is inzage te vragen in
politiek belangrijke ontwerp–
verdragen en hierdoor de
gelegenheid krijgt, zich in de onder–
handelingen te mengen, zouden ook
parlementen van andere ianden van
een dergelijke bevoegdheid gebruik
moeten kunnen gaan maken. Het
gevolg hiervan lijkt mij: oeverloze
discussies en eindeloze onderhande–
lingen, zoals ons dat ook vorig jaar
door de voorganger van deze
minister is voorgehouden. Dit kan
toch geen wenkend perspectief zijn?
De behandeimg van het Schengen–
verdrag heeft hier een voorproefje
van opgeleverd.
Voorzitter! Met betrekking tot de
stilzwijgende goedkeuring wil ik het
volgende opmerken. Artikel 4 in de
onderhavige rijkswet geeft aan dat
stilzwijgende goedkeuring is
verleend, als niet binnen 30 dagen
na "een daartoe strekkende
overlegging van een verdrag aan de
Staten-Generaal door of namens een
van de Kamers of door ten minste
een vijfde van het grondwettelijk
aantal leden van een van de kamers
de wens te kennen wordt gegeven,
dat het verdrag aan de uitdrukkelijke
goedkeuring zal worden onder–
worpen." De procedure van stilzwij–
gende goedkeuring is efficiënt. Er
vindt namelijk tijdwinst plaats. Deze
winst kan naar mijn mening nog
groter zijn als de huidige termijn van
30 dagen wordt ingekort tot bijvoor–
beeld 15 dagen, een termijn die ook
de Eerste Kamer kent. Bij de behan–
deling van het Reglement van orde
van deze Kamer heb ik een voorstel
gedaan om de termijn van 30 dagen
te veranderen in 15 dagen. De
Commissie voor de werkwijze raadde
mij toen aan er bij de behandeling
van de onderhavige rijkswet op terug
te komen. Daarom wil ik de minister
vragen een reactie op mijn suggestie
te geven. Hoe denkt hij over dit idee?
Ik heb de indruk dat de minister
verdragen die ter stilzwijgende
goedkeuring naar het parlement
worden gezonden, steeds meer
gelijktijdig naar zowel de Tweede als
de Eerste Kamer stuurt. In het nabije
verleden kwam dit veel minder voor.
Is deze indruk juist? Ik kan me
voorstellen dat het motief tijdwinst
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is. De praktijk laat zien dat het ook
tijdverlies kan opleveren. Ik wijs in
dit verband op de goedkeuringspro–
cedure bij de Overeenkomst inzake
het behoud van architectonisch
erfgoed van Europa (kamerstuk nr.
22386). Deze overeenkomst is ter
stilzwijgende goedkeuring op 3
november 1991 tegelijkertijd bij de
Eerste en de Tweede Kamer
ingediend en wordt - of is - nu pas
door de senaat behandeld. Waarom
is deze overeenkomst niet eerst bij
de Tweede Kamer ingediend? In het
algemeen wil ik vragen welke criteria
zijn gehanteerd om dergelijke
verdragen niet meer afzonderlijk naar
de Tweede Kamer en daarna naar de
senaat te sturen?
Voorzitter! Artikel 11, lid 3, spreekt
over verdragen met een geheim of
vertrouwelijk karakter. De vraag rijst
welke volkenrechtelijke status
geheime verdragen hebben. In het
Statuut van de Volkenbond werd in
artikel 18 de bepaling opgenomen
dat alle leden van de bond de door
hen gesloten verdragen zouden laten
registreren en publiceren. Deze regel
is later overgenomen in het handvest
van de Verenigde Naties. Artikel 102
van dit handvest geeft aan dat elk
door een lid gesloten verdrag zo
spoedig mogelijk geregistreerd
wordt bij en gepubliceerd wordt door
het secretariaat van de VN. Over de
betekenis van dit voorschrift wordt
overigens verschillend gedacht. Een
commissie van de Volkenbond, zo
heb ik begrepen, heeft in 1921
betoogd dat niet-geregistreerde en
niet-gepubliceerde verdragen niet
bindend waren tussen partijen, noch
tegenover derden noch tegenover de
Volkenbond. Artikel 102, lid 2, van
het VN-handvest is minder strikt:
niet-gepubliceerde verdragen zijn
niet absoluut nietig. Er kan alleen
tegenover de VN geen beroep op
worden gedaan. Acht de minister dit
een manco? In hoeverre deelt de
minister mijn opvatting dat aan deze
minder strikte opvatting inderdaad
bedenkelijke kanten zitten? Ik wijs er
bijvoorbeeld op dat de rechtsze–
kerheid er niet mee gediend is. Uit
de memorie van antwoord leid ik af
dat de minister zich terughoudend
opstelt: registratie kan pas als het
vertrouwelijke of geheime karakter
van het verdrag is weggevallen.
Wordt met dit standpunt het
beginsel in artikel 102 van het
handvest dat elk verdrag voor

registratie en publikatie aan het
VN-secretariaat moet worden aange–
boden, overtreden?
Deze categorie verdragen wordt in
het algemeen ter kennis gebracht
aan het parlement onder voorwaarde
van geheimhouding. Ik vraag mij af
of er onderscheid in de kennisge–
vingsprocedure tussen geheime
verdragen en vertrouwelijke
verdragen moet zijn. De minister
meent in de memorie van antwoord
van wel: vertrouwelijke verdragen
worden in de praktijk in beginsel
altijd ter vertrouwelijke informatie
aan het parlement voorgelegd.
Geheime verdragen worden in de
praktijk op een enkele uitzondering
na niet aan het parlement
voorgelegd. Waarom dit onder–
scheid? En in hoeverre kan er sprake
zijn van een inzagerecht van het
parlement in ontwerp-teksten door
bijvoorbeeld de voorzitters van de
grote fracties als het gaat om
geheime verdragen? Een dergelijke
constructie is van toepassing bij de
Commissie voor de inlichtingen– en
veiligheidsdienst. Voor de goede
orde: ik ben het daar op zichzelf niet
mee eens, maar je zou een dergelijke
route kunnen bewandelen.
Voorzitter! Ten slotte een enkele
korte opmerking. In de eerste plaats
wil ik het rechtskarakter van admini–
stratieve akkoorden aan de orde
stellen. Volgens sommige auteurs ik denk aan mr. J.C.E. van den
Brandhof in het tijdschrift Openbaar
Bestuur van 15 juni 1990 - zou het
karakter van deze akkoorden
wezenlijk verschillen van verdragen,
met name omdat verdragen wel in
de ministerraad worden behandeld
en administratieve akkoorden niet,
ook al zet de betrokken minister wel
zijn handtekening onder het akkoord.
Wat is de visie van de minister? In
hoeverre vallen deze akkoorden
onder de onderhavige rijkswet?
De minister zendt ons regelmatig
overzichten van tot stand gekomen
verdragen. Ter vergroting van de
informatie aan de Kamer en ter
aanvulling op deze lijst heeft de heer
Van Dis het amendement op stuk nr.
13 ingediend. Ik steun dit
amendement, waarin wordt
gevraagd, jaarlijks een lijst uit te
brengen die aangeeft welke
verdragen het komende jaar aflopen
en wat het voornemen van de
regering is ten aanzien van het
verlengen van die verdragen. Als
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naar mijn mening beknopte infor–
matie over verdragen mag worden
gegeven, zie ik niet in waarom mfor–
matie over verlenging van verdragen
niet aan de Kamer moet worden
aangeboden.
Voorzitter! Het mag duidelijk zijn
dat ik het voorstel als zodanig steun.
Ik wacht, met mijn collega's, met
belangstelling de antwoorden van de
minister af.

D
De heer Weisglas (WD): Voorzitter!
Voor de WD-fractie is kernpunt in
het wetsvoorstel waarover wij het
vandaag hebben het spanningsveld
dat altijd bestaat tussen enerzijds de
vanuit democratisch oogpunt
noodzakelijke parlementaire controle
op de inhoud van door de regering af
te sluiten verdragen en anderzijds de
noodzaak voor de regering om
tijdens onderhandelingen over die
verdragen de nodige bewegings–
vrijheid te behouden. Dit
spanningsveld komt uiteraard op veel
plaatsen in de memorie van
toelichting bij het wetsvoorstel en in
de schriftelijke voorbereiding naar
voren.
Terecht stelt de regering verschil–
lende malen dat het behouden van
haar bewegingsvrijheid ook voor het
parlement moet gelden. Het is
natuurlijk niet zo dat het parlement,
wanneer in de onderhandelingsfase
voorafgaand intensief overleg plaats–
vindt over verdragen, daarmee als
het ware het recht verliest om uitein–
delijk ja of neen tegen een dergelijk
verdrag te zeggen. Naar mijn mening
is het goed dat de regering dit zelf in
de stukken naar voren heeft
gebracht. Ik voeg daar echter aan
toe dat het toch te betreuren is dat
in de praktijk het ja of neen ten
aanzien van een verdrag voor
regeringsfracties vaak een presti–
gezaak is in het kader van de steun
voor de regering. Daarbij denk ik aan
het Verdrag van Maastricht. De inkt
van de ondertekening van dat
verdrag was nog niet opgedroogd of
CDA en PvdA riepen al dat het
verdrag moest worden goedgekeurd:
monisme en een bijna slaafse steun
voor de regering ten top. Het
Verdrag van Maastricht: het verdrag
van Lubbers
Voorzitter! In de keuze tussen
maximale democratische controle of
zeer ruime bewegingsvrijheid voor
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de regering kiest de VVD-fractie
principieel voor maximale democra–
tische controle door het parlement.
Het doet ons goed dat de regering
dat in dit wetsvoorstel ook doet. Dit
komt in het bijzonder tot uiting in het
later toegevoegde artikel 0.1,
waarover veel collega's ook
gesproken hebben In dit artikel staat
dat het parlement regelmatig een
lijst van ontwerp-verdragen
ontvangt, waarover door de regering
op dat moment onderhandeld wordt.
Inmiddels hebben wij inderdaad een
eerste lijst ontvangen met daarop ik vond het een verrassing; ik had
niet gedacht dat de lijst zo lang zou
zijn - ruim 350 ontwerp-verdragen
die thans aan de orde zijn. Ik sluit mij
overigens aan bij de opmerking van
collega Kalsbeek dat het goed zou
zijn om deze lijst dan wel de begelei–
dende brief te drukken en de lijst ter
inzage bij de bibliotheek te leggen,
omdat dit alle leden en alie
commissies raakt.
Ik kom te spreken over de vraag,
of ontwerp-besluiten van interna–
tionale organisaties die beogen het
Koninkrijk te binden, ook op de lijst
of een andere lijst moeten staan.
Collega Sipkes heeft op dit punt een
amendement ingediend. De fractie
van de WD neigt ertoe om dat
amendement te steunen. Wij willen
uiteraard eerst de reactie van de
minister afwachten. Het heeft logica:
als je het ene doet, moet je ook het
andere doen.
Voorzitter! De regering heeft in de
schriftelijke voorbereiding terecht
opgemerkt, dat het gewenst is, dat
het parlement al tijdens de onder–
handelingsfase zijn mening kan
geven, wanneer het gaat om politiek
belangrijke verdragen. Het is goed,
dat de regering ten aanzien van dat
soort verdragen bij het begin van de
onderhandelingen aan het parlement
en zo voliedig mogelijke schets zal
geven van datgene, waarover onder–
handeld wordt. Verder wil de
regering het parlement op de hoogte
houden van en overleg voeren over
het verdere verloop van de onder–
handelingen. Op basis van de lijst het toegevoegde artikel 0.1 - kunnen
de Eerste en Tweede Kamer zelf het
mitiatief nemen tot overleg over
dergelijke politiek belangrijke
verdragen.
De WD-fractie zou ook graag zien,
dat de regering ontwerp-verdrags–
teksten zo spoedig mogelijk voor de
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ondertekening aan het parlement
voorlegt. Ik besef zeer goed, dat
daarover overleg nodig '\s met de
andere onderhandelingspartners.
Toch heb ik het idee, dat de Neder–
landse regering in het verleden wel
eens erg voorzichtig is geweest. Ik
herinner mij een mondelmg overleg
met de ambtsvoorganger van deze
minister over het Verdrag van
Maastricht, voorafgaande aan de
ondertekening. De regering wilde
geen ontwerp-teksten aan het
Nederlandse parlement voorleggen.
Collega's van de CDA-fractie Gualthérie van Weezel (ik noem hem
nog eens met ere) en Van der Linden
- wapperden met een Duitse
ontwerp-tekst die zij hadden
gekregen van de Duitse CDU-fractie,
die de tekst van de Duitse regering
had gekregen.

De heer Weisglas (VVD): Inderdaad
alert op dat punt. Het is natuurlijk
wel gek. Als het parlement van het
ene land het krijgt, moet het
parlement van het andere land het
ook krijgen. Collega De Hoop
Scheffer heeft gelijk: de Duitse
liberalen hadden het ook aan ons
kunnen geven.
Voorzitter! Parlementaire controle
op de inhoud van verdragen en op
de gevolgen van reeds goedge–
keurde verdragen moet ook plaats–
vinden ten aanzien van uitvoerings–
verdragen. Daarover is al uitgebreid
gesproken. Uitvoeringsverdragen zijn
gebaseerd op al eerder afgesloten
verdragen. Ook dergelijke uitvoe–
ringsverdragen dienen in de ogen
van de fractie van de WD desge–
wensi door het parlement - Tweede
en Eerste Kamer - te worden
goedgekeurd. Het wetsvoorstel is op
dit punt onduidelijk. Er is een te
groot grijs gebied. Daarom steunen
wij het amendement van de collega's
Kalsbeek en De Hoop Scheffer,
waarin wordt gesteld, dat ieder
voornemen van de regering om over
te gaan tot de sluiting van een
verdrag betreffende de uitvoering
van een goedgekeurd verdrag door
de regering schriftelijk aan het
parlement moet worden medege–
deeld, waarna het parlement de
gelegenheid heeft kenbaar te maken,
dat dit uitvoeringsverdrag aan de
goedkeuring van de Staten-Generaal

moet worden onderworpen. Een
dergelijke gang van zaken voorkomt
een grijs gebied van niet aan het
parlement voor te leggen uitvoe–
ringsverdragen, waarvan later blijkt,
dat ze politiek mhoudelijk relevanter
zijn dan bleek op het moment, dat
het moederverdrag werd behandeld.
Ik kom te spreken over de bijlagen
en de brief van de minister van
Buitenlandse Zaken van 17 augustus
op stuk nr. 17. Ik ben er nog niet
helemaal uit. Ik wacht het antwoord
van de minister af. Thans maak ik
nog een voorbehoud ter zake van het
akkoord gaan met het expliciete
verzoek van de regering aan de
Kamer. Ik vind dat verzoek overigens
buitengewoon goed, omdat het
inderdaad van belang is, dat er na de
behandeling van dit wetsvoorstel
duidelijkheid ontstaat.
Voorzitter! Ook over de verlenging
van een verdrag en de eventuele
opzegging van eerder afgesloten
verdragen moet het parlement
zeggenschap hebben. In grote lijnen
steunt de regering die opvatting
omdat procedures ten aanzien van
verlenging en opzegging in hoofd–
lijnen overeenkomen met die voor de
goedkeuring van verdragen. Toch
lijkt het mij goed, wat dit betreft de
puntjes op de i te zetten en daarom
steunen wij het amendement van de
heer Van Dis waar het gaat om het al
dan niet verlengen van een verdrag.
Dit amendement geeft aan dat de
regering het parlement tijdig moet
informeren wanneer een verdrag niet
door Nederland wordt verlengd
terwijl andere verdragspartners dat
wèl doen. Hetzelfde moet overigens
gelden voor verdragen van politieke
relevantie die de regering wel wil
verlengen. Dit komt in hoofdlijnen
ook naar voren uit het wetsvoorstel.
Het is tegen deze achtergrond dat
ik herinner aan het verzoek van de
heer Bolkestein aan de regering,
gedaan tijdens de algemene politieke
beschouwingen, om een heroverwe–
gingsrapport op te stellen ten
aanzien van verdragen op
sociaal-economisch terrein teneinde
te kunnen bezien of die verdragen al
dan niet verlengd moeten worden of
dat er aanleiding bestaat om een
procedure te starten om een
dergelijk verdrag op te zeggen op
het moment dat dit mogelijk is. De
minister-president heeft op dit
verzoek positief gereageerd en daar
zijn wij dankbaar voor. Overigens
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Weisglas
werd dit verzoek ingegeven door de
discussie over het ILO-verdrag dat
Nederland zou verhinderen om het
wettelijk minimumloon niet langer
toe te passen.

D
De heer Eisma (D66): Mijnheer de
voorzitter! Eindelijk is het dan zover
en zijn wij toe aan de plenaire
beraadslaging over dit wetsvoorstel.
Het wetsvoorstel was al in het najaar
van 1991 gereed voor plenaire
behandeling, onder het voorbehoud
van de tijdige indiening van het
verslag van de Staten van Aruba,
maar het oponthoud dat daarvan het
gevolg was, was eigenlijk te verwaar–
lozen. Immers, intussen bereikte ons
een zeer belangrijke tweede nota van
wijziging en om die reden heeft het
lange wachten zeker zijn functie
gehad.
De regering heeft die tijd in leder
geval gebruikt om haar gedachten
over de door de Kamer gewenste
informatieverstrekking aan het
parlement over verdragen die zich
nog in een onderhandeimgsfase
bevinden, te laten rijpen. Gelet op
het resultaat daarvan is dat zonder
meer nuttig geweest. Overigens
hebben uiteindelijk de Staten van
Aruba zich niet onbetuigd gelaten.
De terechte opmerkingen van de
staten over bevoegdheden ter zake
van goedkeuring van verdragen die
niet de gevolmachtigd minister maar
de staten rechtstreeks dienen toe te
komen, zullen bij gelegenheid van de
wijziging van het Statuut kunnen
worden verwerkt, zo neem ik aan.
Voorzitter! Dit wetsvoorstel kent
sowieso een erg lange voorgeschie–
denis, die teruggaat tot de grond–
wetsherziening van 1983. Daarover
is bij de schriftelijke voorbereiding al
het een en ander opgemerkt.
Bovendien hebben collega's hiervoor
al de aandacht gevraagd en daarom
laat ik het daar nu bij.
Voorzitter! Dit wetsvoorstel ragelt,
ter uitvoermg van het bepaalde
daarover in de Grondwet, de
goedkeuring van verdragen. Tevens
wordt ter uitvoering van de
Grondwet de bekendmaking van
verdragen en van besluiten van
volkenrechtelijke organisaties in dit
wetsvoorstel geregeld, waardoor de
rijkswet van 21 juni 1961 kan
worden ingetrokken. Al hetgeen de
goedkeuring van verdragen en de
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bekendmaking daarvan betreft zal
dus voortaan in éèn wet zijn
opgenomen. Ook mijn fractie acht
dat wenselijk.
Het wetsvoorstel wordt zowel wat
betreft de goedkeuring van
verdragen als ten aanzien van de
bekendmaking van verdragen en van
besluiten van volkenrechtelijke
organisaties, gekenmerkt door conti–
nuïteit van het bestaande stelsel op
hoofdlijnen. Deze benadering werd
reeds aangekondigd bij de grond–
wetsherziening van 1983. Ik verwijs
kortheidshalve naar hetgeen
daarover in de memorie van
toelichting en het advies van de
Raad van State is gezegd. Mijn
fractie ondersteunt in elk geval de
handhaving van die pijlers van het
"constitutionele raamwerk", zoals de
Raad van State dat noemt.
Wij hebben, en daarmee doel ik nu
niet op de lengte, een uitgebreide
schriftelijke voorbereiding gehad,
met inbegrip van een advies van de
Commissie van advies inzake volken–
rechtelijke vraagstukken en het
regeringsstandpunt daarover. Op tal
van zaken zal ik dan ook niet meer
terugkomen. Ik denk dat in het
algemeen op bevredigende wijze met
de regering van gedachten is
gewisseld. Dat gold overigens niet
voor een essentieel onderdeel van
die gedachtenwisseling, te weten de
vraag naar de wenselijkheid van een
wettelijke regeling over informatie–
verschaffing aan het parlement.
Maar ook daarin kwam - ik zei het al
- na lang wachten verandering. En
daarmee kom ik op de belangrijke
tweede nota van wijziging.
Het is van belang dat nu wettelijk
wordt vastgelegd dat het parlement
periodiek geïnformeerd wordt over
de totstandkoming van verdragen
waarover onderhandeld wordt. Het
eerste resultaat daarvan hebben wij
al ontvangen. Ik vraag mij trouwens
wel af, of die informatie voldoende
bereik heeft gekregen, want het kan
niet zo zijn dat in dit parlement
alleen de vaste Commissie voor
buitenlandse zaken het stuk in
handen krijgt maar dat is wellicht
een kwestie van interne orde in dit
huis en aan de overzijde. Ik pleit
ervoor, evenals mevrouw Kalsbeek
en anderen, dat de periodieke infor–
matieverstrekking als afzonderlijk
kamerstuk met volgnummers wordt
gedrukt, zodat een ieder die het
aangaat daarvan kennis kan nemen.
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Zo afwijzend als de regering nog
was in de nota naar aanleiding van
het eindverslag - een wettelijke
regeling omtrent de plicht tot infor–
matieverstrekking werd in antwoord
op een vraag van mijn fractie zelfs
"bepaald ongewenst" genoemd - zo
realistisch bleek de regering later.
Dat werd voor het eerst duidelijk bij
de algemene politieke en financiële
beschouwingen voor het jaar 1993,
toen de minister-president aangaf
dat het wenselijk is het parlement
een instrument in handen te geven
om overleg te kunnen entameren
tussen regering en parlement over
verdragen waarover nog onder–
handeld wordt. Want waar gaat het
om? Het gaat erom, dat wij niet in
een situatie van slikken of stikken
worden gebracht. Dat laat onverlet
ieders constitutionele verantwoorde–
lijkheden: de regering sluit
verdragen, het parlement keurt
verdragen goed of af. De groeiende
behoefte aan parlementaire betrok–
kenheid in die onderhandelingsfase
hangt ten nauwste samen met de
toenemende "Europeanisering". Een
proces dat zich voor een belangrijk
gedeelte ook langs intergouverne–
mentele weg voltrekt. En dat zal naar
ik verwacht, kijkend ook naar de
pijlers van het Verdrag van
Maastricht, in de toekomst nog wel
zo blijven. Als intergouvernementele
samenwerking dus resulteert in het
tot stand brengen van politiek
belangnjke verdragen - of in de
totstandkoming van bepaalde
besluiten van een volkenrechtelijke
organisatie - zullen de nationale
parlementen hun verantwoorde–
lijkheid moeten nemen in die eerdere
fase. Dat klemt te meer, omdat het
Europees Parlement in feite
buitenspel staat. Ik hoop dat niet
alleen het Nederlandse parlement er
zo over denkt en ik vraag de regering
dan ook of zij de wettelijke regeling
die wij hier ontwerpen ter kennis wil
brengen van in ieder geval onze
EG-partners Ik ga er daarbij van uit,
dat de regering niet bang is zich als
onderhandelingspartner "onaan–
vaardbaar" te maken, zoals het in de
nota naar aanleiding van het
eindverslag nog heette.
In het verlengde van die eis van
democratie, ligt het belang van de
maatschappelijke opinievorming bij
de totstandkoming van politiek
belangrijke verdragen. Er kan in de
optiek van mijn fractie veel onrust
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Eisma
voorkomen worden als met meer
openheid over de totstandkoming
van politiek belangrijke verdragen
gesproken wordt. Bovendien kan
daarbij de inbreng van deskundigen
voor het parlement en voor de
regering soms bijzonder nuttig zijn.
Ten aanzien van die beide belangen,
de groeiende behoefte aan parle–
mentaire betrokkenheid en het nut
van maatschappelijke opinievorming,
noem ik een voorbeeld dat wij allen
kennen het aanvullend akkoord van
Schengen. Ik denk dat de gang van
zaken omtrent dat verdrag ons veel
geleerd heeft. Vooral hoe het dus
niet moet. Ik denk dan aan de
chaotische wijze waarop veelal het
overleg met de regering plaatsvond
aan de hand van stukken die de
desbetreffende woordvoerders "in de
fietsenstalling" aantroffen en aan de
maatschappelijke commotie
waarmee het ondoorzichtige proces
gepaard ging.
Mijn fractie is dus tevreden met
het opnemen van de wettelijke infor–
matieplicht als zodanig. Wel wil ik
van de minister weten, hoe de
regering denkt om te gaan met het
voorgestelde lid 4: ik ga ervan uit dat
de regering bij politiek belangnjke
verdragen het parlement wel altijd
informeert, maar dan vertrouwelijk.
Wil de minister dit bevestigen?
Uiteindelijk zal de werkelijke
betekenis van de voorgestelde infor–
matieplicht afhangen van de wijze
waarop het overleg tussen regering
en parlement gestalte krijgt. Ik wil de
minister dan ook vragen, in te gaan
op de procedure zoals die in de visie
van de regering gevolgd zou moeten
worden. En dan beperk ik mijn vraag
in eerste instantie tot politiek belang–
rijke verdragen.
In de memorie van antwoord was
reeds een aantal toezeggingen
gedaan over het overleggen van
ontwerp-teksten aan de hand
waarvan overleg gevoerd kon
worden. Ik ga ervan uit, dat analoog
aan de mogelijkheid tot vertrouwe–
lijke informatieverstrekking ook de
mogelijkheid tot vertrouwelijk
overleg over nog niet openbare
teksten bestaat met als mogelijk
gevolg dat de regering de opvat–
tingen van het parlement
"meeneemt" in de verdere onderhan–
delingen. In de visie van mijn fractie
moet dan ook niet gewacht worden
op overleg over reeds definitief
vastgestelde ontwerp-teksten aan de

hand waarvan over de wenselijkheid
van ondertekening kan worden
gediscussieerd.
Bovendien zal in die eindfase de
tijdsdruk, gecombineerd met het
kennis nemen van de materie in dat
stadium, veelal voor problemen
kunnen zorgen. En dat is niet alleen
voor het parlement frustrerend, maar
ook voor de regering! Een motie
waarin de Kamer uitspreekt niet tot
ondertekening over te gaan, zal de
regering toch willen vermijden, zo
neem ik aan. Wil de minister deze
vraag in zijn uiteenzettmg expliciet
betrekken?
Ik besef overigens heel wel dat het
juist ook aan het parlement is om
inhoud aan een en ander te geven,
afhankelijk van de situatie in het
concrete geval. Maar het is goed om
hier in algemene zin met elkaar over
de te volgen werkwijze te praten.
Vandaar mijn vraag.
Ik duidde net al aan dat ook
bepaalde ontwerp-besluiten van
volkenrechtelijke organisaties de
betrokkenheid van het parlement
vragen. Dat is iets betrekkelijk
nieuws. Wij hebben dat geregeld in
de goedkeuringswet van het
aanvullend akkoord van Schengen en
in de goedkeuringswet van het
Verdrag van Maastricht. Het gaat
dan om besluiten die beogen het
Koninkrijk te binden. In de praktijk
zullen wij nog moeten uitvinden op
welke wijze hiermee om te gaan. Er
is hierbij sprake van een constitu–
tioneel novum. Ik vraag mij af, of wij
niet ook een wettelijke informatie–
plicht ten aanzien van deze ontwerp–
besluiten in het voorgestelde artikel
0.1 moeten opnemen. De
uitoefening van het parlementaire
instemmingsrecht zoals geregeld bij
de goedkeuring van het Schengen–
verdrag en het Verdrag van
Maastricht, wellicht ook bij de
goedkeuring van toekomstige
verdragen, is immers gediend bij
tijdige en zorgvuldige informatiever–
strekking. Graag een reactie van de
minister op deze belangrijke kwestie.
Als ik het goed heb, is dit ook
verwoord in het amendement van
collega Sipkes op stuk nr. 22.
Op stuk nr. 19 heb ik met collega
Van Middelkoop een amendement
mgediend dat de plicht vastlegt, het
parlement te informeren over een
besluit van de regering, niet over te
gaan tot binding aan een goedge–
keurd verdrag. De heer Van

Middelkoop sprak hier al over. Ik
voeg aan de toelichting op dat
amendement nog toe, dat ook de
Commissie van advies inzake volken–
rechtelijke vraagstukken zulks
wenselijk achtte. Voorts heeft mijn
fractie overwogen een amendement
in te dienen om de mogelijkheid te
bieden, de 30-dagentermijn in geval
van stilzwijgende goedkeuring te
verlengen met nog eens 30 dagen.
De Commissie van advies inzake
volkenrechtelijke vraagstukken heeft
hier ook op gewezen. Alles overwe–
gende, meent mijn fractie echter dat
hieraan in de praktijk toch minder
behoefte is, nu er op dit punt
afspraken zijn gemaakt. Ik denk dan
aan de afspraak dat steeds ten
minste twee derde van de goedkeu–
ringstermijn van een verdrag buiten
een recesperiode valt. Ik wil het
belang van een zorgvuldige en dus
praktisch werkbare omgang met de
procedure van de stilzwijgende
goedkeuring hier wel onderstrepen:
het aantal malen dat de stilzwijgende
goedkeuring door het parlement
wordt "doorbroken" neemt, zo blijkt
uit de gegevens, alleen maar toe.
Dan de beëindiging van spoedei–
sende verdragen in het geval er geen
beëindigingsclausule is opgenomen.
Het wetsvoorstel bepaalt, dat indien
goedkeuring aan het verdrag wordt
onthouden, het verdrag zo spoedig
als rechtens mogelijk is, wordt
beemdigd In theorie kan beëindiging
dan rechtens niet mogelijk blijken te
zijn. Ik verwijs daarvoor naar de
beschouwingen in de nota naar
aanleiding van het eindverslag in
reactie op opmerkingen van ook mijn
fractie ter zake. Op dit punt hebben
enkele collega's een amendement
ingediend op stuk nr. 20, dat mij
zeer sympathiek voorkomt. Het zou
hoogst onwenselijk zijn, indien
zonder die ontbindende voorwaarde
beemdiging niet tot stand kan
komen. Daarom wordt met dit
amendement voorgesteld, dat een
spoedeisend verdrag alleen onder
voorbehoud van beëindiging bij
onthouding van de goedkeuring kan
worden aangegaan. Ik ben benieuwd
naar het oordeel van de regering.
Bij geheime en vertrouwelijke
verdragen speelt een vergelijkbaar
probleem. Gezien het karakter van
die verdragen kan ik mij echter
voorstellen - voor zover dat
trouwens mogelijk is, maar ik neem
aan dat dit het geval is - dat een
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even goed als wij dat mevrouw
Kalsbeek en ik vanwege zeer parle–
mentaire verplichtingen in het kader
van de bijzondere commissie
bijstand hier morgen niet kunnen
zijn. Aangezien wij amendementen
hebben ingediend, zou ik dat heel
vervelend vinden.
De voorzitter: Het spijt mij, maar
de plenaire vergadering gaat altijd
voor. Ik word iedere dag geconfron–
teerd met oneindig veel verplich–
tingen van leden. Als wij daarop
ingaan, leidt het ertoe dat wij op het
laatst niet meer plenair kunnen
vergaderen. Daar spoedt het dus op
aan. Ik geef alleen maar de
waarschuwing dat wij vanavond
misschien niet klaar komen met de
behandeling van het wetsvoorstel.

Mevrouw Sipkes (Groen Links) en de heer Van Middelkoop (GPV)

dergelijk verdrag wordt gesloten
zönder dat het voorziet in de
mogelijkheid tot beëindiging op een
redelijke termijn en dus mèt het
risico dat het rechtens niet mogelijk
is zo'n verdrag te beëindigen. Wil de
regering ook daar nog eens op
ingaan?
Over geheime en vertrouwelijke
verdragen heb ik nog twee vragen.
Op bladzijde 8 van de memorie van
antwoord lees ik dat vertrouwelijke
verdragen in de praktijk in beginsel
altijd ter vertrouwelijke informatie
aan het parlement worden
voorgelegd en geheime verdragen op
een enkele uitzondering na niet.
Waarop berust eigenlijk de vrij
uitzonderlijke beslissing een geheim
verdrag aan het parlement voor te
leggen? Voorts vraag ik mij af, of het
ooit is voorgekomen dat een vertrou–
welijk of geheim verdrag alsnog aan
goedkeuring werd onderworpen
wanneer het geheime of vertrouwe–
lijke karakter was komen te vervallen.
Graag hierop een reactie van de
minister.
Het blijft voor een parlementariër
al met al heel moeilijk om over deze
verdragen, met name de echte
geheime, mee te praten! Het veront–
rustende geluid van mevrouw Sipkes
kan ik van harte ondersteunen. Met
deze hartekreet besluit ik mijn
bijdrage in eerste termijn. Ik kijk
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natuurlijk met veel belangstelling uit
naar de antwoorden van de minister.

D
De voorzitter: Ik ga ervan uit dat
het mogelijk moet zijn dat de
minister in de loop van de avond zijn
antwoord geeft. Wellicht wordt het
wetsvoorstel vanavond afgehandeld.
Omdat er vanmiddag een debat
tussen is gekomen over het ontslag
van staatssecretaris Simons, sluit ik
niet uit dat wij morgenochtend om
kwart over tien verder moeten gaan,
als het vanavond niet lukt om de
behandeling van het wetsvoorstel af
te ronden.
De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
vraag toch om enige clementie. Ik zie
dat mevrouw Kalsbeek dat ook wil
doen.
De voorzitter: U weet dat het kan
uitlopen, als eenmaal iets op een
"groentje" staat. Er is door de Kamer
besloten, zo snel mogelijk een
tussentijds debat te houden. Dat
debat vindt vanmiddag plaats. De
consequentie daarvan is dat zaken
opschuiven in de tijd.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Wat vindt u van de optie om
eventueel wat langer door te gaan
vanavond?
De voorzitter: Nee, dat kunnen wij
alleen in noodgevallen doen. Er
wordt ook nog wel eens tegen
geprotesteerd. Op dit moment is er
geen enkele noodzaak om niet om elf
uur of kwart over elf te stoppen. Ik
sluit niet uit dat het mogelijk is om
de behandeling vanavond af te
ronden, maar gelet op het debat dat
vanmiddag wordt gehouden en gelet
op de duur van deze eerste termijn zie het groentje en de opgegeven
spreektijden - zeg ik dat de beraad–
slaging vanavond misschien niet
helemaal wordt afgerond en dat wij
dan morgen nog een kwartiertje door
moeten gaan. Het is meer ten
overvloede dat ik de Kamer hierop
attendeer. Het is de consequentie
van de besluitvorming van de Kamer
om vanmiddag een debat in te
lassen. Dat betekent dat de zaak wat
opschuift. Zo gaat dat nu eenmaal.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Ten behoeve van de collegae vraag
ik of wij vanavond een beroep op uw
clementie mogen doen, als blijkt dat
de behandeling iets, dus niet al te
veel, na elven afloopt.

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
betwist niet dat het een normale
gang van zaken is. U weet echter

De voorzitter: De uiterste grens ligt
bij kwart over elf, zoals u weet.
Ik maak nog een tweede
opmerking. In verband met het feit
dat ik de Kamer vanavond elders
moet vertegenwoordigen, zal een
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voorzitter
van de collega's de vergadering
voorzitten. Er is door enkele leden
een vraag gesteld aan mij als
voorzitter van de Kamer. De vraag is
of de brieven van de regering waarin
de Kamer wordt ingelicht over
lopende onderhandelingen over
verdragen, zouden moeten worden
gedrukt als kamerstuk. Alvorens een
positief antwoord op die vraag te
geven, wil ik over een aantal punten
nog technisch overleg voeren. Over
de uitkomst daarvan zal ik de Kamer
zo snel mogelijk informeren. Er zal
spoed worden betracht. Ik denk dat
hiermee de vraag voldoende is
beantwoord.

De heer Kohnstamm (D66):

Mijnheer de voorzitter! De staatsse–
cretaris van Volksgezondheid moet
na enige gesprekken met Rotter–
damse partijgenoten gedacht
hebben: vooruit maar, de gezond–
heidszorg heb ik geregeld, nu de
haven nog. Maar zo simpel is het
niet. Simons stelde het kabmet al
met al voor een netelig probleem.
Moet hij tijdelijk worden vervangen
of moet minister d'Ancona, die, naar
verluidt, al tijdens de formatie in
1989 meldde dat zij daar hoege–
naamd niets voor voelde, volksge–
zondheid even erbij klussen? Blijkens
de brief van gisteren van de
minister-president heeft het kabinet
over dit probleem een kloek besluit
genomen. De vraag of de staatsse–
cretaris al dan niet wordt vervangen,
is zo ongeveer over het kerstreces
heen getild en ondertussen zal
Simons "voorlopig en voluit zijn
functie van staatssecretaris (...)
blijven uitoefenen".
Het bezwaar van mijn fractie tegen
de opeenvolgende beslissingen richt
zich in het bijzonder tegen de
laatste is het theoretisch denkbaar
of is het wenselijk, van een bewinds–
persoon in het politieke mijnenveld
van de volksgezondheid te
verwachten dat hij in de relatie tot
de beide Kamers der Staten–
Generaal èn voluit én voorlopig de
klus kan klaren? Mijn fractie meent
dat dit niet het geval is. Met dit
oordeel, dat ik uiteraard zal
motiveren, bedoelt mijn fractie niet
de bestuurlijke en politieke kwali–
teiten van de heer Simons te veroor–
delen. Zijn beslissing om terug te
keren naar waar hij vandaan kwam,
zal ongetwijfeld de Partij van de
Arbeid in Rotterdam en die stad zelf
ten goede komen, terwijl het te
betreuren is dat hij ertoe heeft
besloten, de relatief korte, maar
uiterst bewogen penode in het
landsbestuur te beëindigen.
Onze bezwaren tegen het vertrek
op termijn van de staatssecretaris
zijn van politieke, beleidsinhoudelijke
en staatsrechtelijke aard. Het zal wel
zo zijn dat de Partij van de Arbeid
het kabinetsbeleid van de afgelopen
jaren tot inzet van de verkiezingen
wil maken, maar erg overtuigend
klinkt dit vooralsnog niet. De
bewindslieden die bij uitstek politiek
en inhoudelijk het smoel van die
partij in de regering zijn gaan
vormen, mevrouw Ter Veld en de
heer Simons, zullen geen van beiden

verantwoording tegenover de kiezers
afleggen voor het door hen gevoerde
beleid. De eerstgenoemde is door de
fractie van de Partij van de Arbeid
weggestuurd en de ander heeft een
transfer naar de Partij van de Arbeid
in Rotterdam geaccepteerd. De
kiezer, zo lijkt het toch, heeft het
nakijken.
Ondertussen doet zich ook een
beleidsinhoudelijk probleem voor. De
staatssecretaris heeft zichzelf door
de aankondiging van zijn vertrek op
termijn materieel demissionair
gemaakt. Als gevolg hiervan dient de
behandeling, althans afhandeling,
van aangelegenheden van politiek
controversiële aard achterwege te
blijven, tenzij bijzondere omstandig–
heden het onvermijdelijk maken.
Welnu, er liggen nog een aantal
inhoudelijk en politiek zware en
beladen wetsvoorstellen op behan–
deling te wachten. Ik noem, los van
de inhoudelijke waardering voor die
wetsvoorstellen, de zogenaamde
"euthanasiewet", die bij de Eerste
Kamer in behandeling is en daar
voorlopig op fors verzet is gestuit,
het wetsvoorstel Derde fase van de
stelselherziening en de WGBO, die
essentiële patiëntenrechten in het
Burgerlijk Wetboek moet verankeren.
Dit zijn dus geen tussendoortjes,
maar alle drie majeure en poiitiek
beladen wetsvoorstellen. Dan zwijg
ik nog over de financiële perikelen op
dit beleidsterrein, de problemen met
de specialisten en dergelijke. Niet
ten onrechte waarschuwen bestuurs–
kundigen altijd voor te lange demis–
sionaire periodes waarin meer dan
anders de vierde macht, de ambte–
naren, beleid maken. Tegen die
achtergrond is het de facto
verlengen van de demissionaire
periode van de staatssecretaris met
enige maanden beleidsinhoudelijk
niet verantwoord. Het beleid komt
meer en langer dan noodzakelijk is,
stil te liggen of ontwikkelt zich op
een betrekkelijk ongecontroleerde
wijze.
Ten slotte, voorzitter, is er het puur
staatsrechtelijke argument dat
overigens ook schuil gaat achter het
beleidsinhoudelijke. Het ambt van
staatssecretaris of minister is niet
een ambt waarbij een opzegtermijn
in acht genomen kan of zou moeten
worden. Het ambt eindigt in beginsel
uitsluitend doordat het vertrouwen in
de desbetreffende bewindspersoon
wordt opgezegd, doordat een nieuw
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De algemene beraadslaging wordt
geschorst.
De vergadering wordt van 12.28 uur
tot 13.15 uur geschorst.
De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die op de
tafel van de griffier ter inzage ligt.
Op die lijst heb ik voorstellen gedaan
over de wijze van behandeling. Als
aan het einde van de vergadering
daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan, dat de
Kamer zich met de voorstellen heeft
verenigd.
Regeling van werkzaamheden
De voorzitter: Ik stel voor, te
behandelen morgen bij de aanvang
van de vergadering:
- de brief van de vaste Commissies
voor justitie en voor EG-zaken
houdende de wens tot uitdrukkelijke
instemming met ontwerp-besluiten
Schengen (19326, nr. 72).
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de
minister-president, minister van
Algemene Zaken, over de
voorgenomen ontslagaanvrage
van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur (23434, nr. 1).
De beraadslaging wordt geopend.

D
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Kohnstamm
kabinet aantreedt, doordat er puur
persoonlijke motieven spelen of
doordat iemand met het oog op het
landsbelang een andere functie gaat
vervullen. Het ambt dient naar mijn
mening niet en zeker niet op termijn
neergelegd te worden omdat het
landsbelang ingeruild wordt voor het
partijbelang. De staatssecretaris
heeft die keuze desalniettemin
gemaakt en het kabinet heeft hem
daarin gevolgd. Daarmee is het
belang en het aanzien van het ambt
naar ons gevoelen geweld
aangedaan en is er bovendien een
staatsrechtelijk niet aanvaardbare en
bij mijn weten nieuwe figuur geïntro–
duceerd, namelijk die van de
ontslagaanvrage op termijn op
hoofdzakelijk partijpolitieke gronden.
Intussen kan in de relatie tot de
Kamers het ultieme wapen van de
vertrouwenskwestie geen of althans
een veel mindere rol spelen, terwijl
het een kwestie van staatsrechtelijke
en politieke zuiverheid is om die
onevenwichtigheid, ook in de tijd
gemeten, zo kort mogelijk te laten
duren.
Voorzitter! Het is voor ons van
tweeën één; of de staatssecretaris
blijft aan en doet de klus, terecht
dan, voluit totdat er een nieuw
kabinet optreedt, ofwel hij aanvaardt
de consequenties van zijn keuze voor
de Partij van de Arbeid in Rotterdam
en vertrekt op zo kort mogelijke
termijn. Omdat die eerste optie,
blijven, verkeken lijkt, ben ik
voornemens in tweede termijn een
motie in te dienen, tenzij de Kamer
er geen bezwaar tegen zou hebben tegen de achtergrond van de
helderheid van dit debat - dat ik die
motie in eerste termijn indien.
De voorzitter: Naar mij blijkt, heeft
de Kamer er geen bezwaar tegen dat
de motie al in eerste termijn wordt
ingediend.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
gelet op het voornemen van de
staatssecretaris van Welzijn, Volks–
gezondheid en Cultuur om op termijn
zijn functie neer te leggen;
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gezien de brief van de
minister-president ter zake van 4
oktober 1993;

De heer Lankhorst (Groen Links):
Voorzitter! Het kan raar lopen in de
politiek. Nog maar een paar
maanden geleden moest staatsse–
cretaris Ter Veld weg. Ze ging snel
weg. Er kwam heel snel iemand
anders: In 't Veld. Die kwam te snel
en daardoor moest er een nieuwe
procedure komen. Maar goed, ook
daarna kwam er weer vrij snel een
nieuwe staatssecretaris.
Nu wil staatssecretaris Simons
weg. Wijs geworden, denkt de Partij
van de Arbeid: laten we goed
bekijken hoe we de opvolging
regelen. Maar nu neemt men er
opeens weer erg veel tijd voor. Nu
mag het enige maanden gaan duren.
Wij vinden het vreemd dat er nu
zoveel tijd voor uitgetrokken worden.
De Kamer en de politiek zijn immers
in een vreemde situatie terechtge–
komen. Een van de elementaire
parlementaire regels is, dat je een
verantwoordelijk bewindspersoon,
een minister of een staatssecretaris,
naar huis kunt sturen. Dat doen wij
hier wel niet dagelijks maar het is
toch een essentieel onderdeel van
het politieke bedrijf of spel of hoe je
het noemen wilt. Een staatssecre–
taris die zijn vertrek heeft aange–
kondigd maar de vertrekdatum voor
zich uitschuift, is in politieke zin
ongrijpbaar geworden. Krijgt hij het
moeilijk dan kan hij opstappen
omdat hij toch al weg wilde maar
niet omdat op een gegeven moment
een meerderheid van de Kamer dat
nodig vindt.
Tegen de minister-president wil ik
zeggen, dat er naar onze mening nu
twee mogelijkheden zijn en dan ben
ik nog erg mild. De eerste

mogelijkheid is dat de staatssecre
taris de rit zo lang mogelijk uit zit; hij
blijft voluit functioneren en vertrekt
dan misschien iets eerder wanneer
hij raadslid wordt. Of hij wethouder
wordt moet hij natuurlijk nog
afwachten. Ik verbaas mij er
overigens over, dat er gesproken
wordt over de hoeveelheid wethou–
dersposten die de PvdA in
Rotterdam krijgt; er valt natuurlijk
altijd een college te maken zonder
de PvdA. Maar goed, als de staatsse–
cretaris raadslid wil worden, kan hij
natuurlijk niet tegelijkertijd staatsse–
cretaris zijn. Dan is er een korte
periode zonder staatssecretaris en
mijn fractie gaat er in dat geval van
uit, dat de minister hem gewoon
opvolgt, tenzij het kabinet eerder
valt, want dan zijn we helemaal van
het vraagstuk af. Overigens draagt
die minister nu ook al de volle
verantwoordelijkheid voor dit
beleidsterrein. Als de staatssecre–
taris zo lang mogelijk blijft zitten,
kunnen wij hem daar ook op blijven
aanspreken.
De tweede mogelijkheid is, dat de
staatssecretaris dat niet wil. Daar
ziet het ook naar uit, want hij wil
campagne voeren en zich erin
mengen. Hij wil nog meer een partij–
politicus worden. Ik neem aan, dat
binnen een paar weken een opvolger
kan worden benoemd. Ik ben het dan
met de heer Kohnstamm eens en zou
het op prijs stellen om met de
opvolger de begroting te behan–
delen. Het is toch een rare figuur om
in december nog met deze staatsse–
cretaris over de begrotmg te
spreken, wetende dat hij een paar
weken daarna weg is. Misschien is er
een opvolger. Maar, de begroting is
behandeld, wat moeten wij dan nog
met die opvolger? Naar mijn mening
moet het kabinet nu echt kiezen. Wij
vragen om helderheid, ook aan de
betrokken minister en staatssecre–
taris. Dit plannetje zit overal tussenin
en daarom is het slecht.
Er komt nog één ding bij. De
fractie van de PvdA heeft bij de
algemene beschouwingen een
voorstel tot een parlementair
onderzoek naar de volksgezondheid
gedaan. Toen wisten wij nog niet,
dat de staatssecretaris weg zou
gaan. Dat is nu in een wat ander
daglicht komen te staan. Ik wil daar
twee opmerkingen over maken. In de
eerste plaats stoort het mij, dat een
parlementair onderzoek of een parle–
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verzoekt het kabinet te bevorderen
dat de staatssecretaris van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur zo
spoedig mogelijk zijn portefeuille ter
beschikking zal stellen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Kohnstamm.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 2 (23434).

D
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Lankhorst
mentaire enquête meestal begint
met het aftreden van de betreffende
minister of staatssecretaris. Wij
hebben dat gezien bij de heer Brokx
van Volkshuisvesting, mevrouw Ter
Veld met de sociale zekerheid en
zien dat nu weer met de heer
Simons van Volksgezondheid. Ik vind
dat op zichzelf al een ongewenste
situatie. Nog ongewenster is het
echter als wij niet weten of de
staatssecretaris de week of de
maand erna er nog zit. Hij zal onget–
wijfeld gehoord worden door de
onderzoekscommissie. De ene dag
kan hij nog staatssecretaris zijn en
de andere dag niet meer. Dat werpt
ook allemaal zo'n raar licht op een
dergelijk onderzoek. Graag
helderheid. Ik neem niet aan, dat wij
een motie van de heer Kohnstamm
nodig hebben om die helderheid te
knjgen Ik ga ervan uit, dat de
minister-president, de minister en
niet in de laatste plaats de staatsse–
cretaris willen luisteren naar goede
argumenten.

D
Mevrouw Lanmg Boersema (CDA):
Voorzitter! De fractie van het CDA
respecteert het besluit van de staats–
secretaris van Volksgezondheid om
op het moment dat hij een keuze
moet maken tussen het uitoefenen
van zijn huidige functie en de kandi–
datuur voor het lidmaatschap van de
gemeenteraad, kiest voor de lokale
democratie. Voor deze keuze draagt
de staatssecretaris alleen de verant
woordelijkheid. Tijdens ons kennis–
makingsgesprek bij het aantreden
van de staatssecretaris werd
volstrekt duidelijk, dat het bestuur–
lijke werk in Rotterdam hem zeer
goed was bevallen. Deze keuze nu is
daarom onzes inziens niet geheel
onbegrijpelijk.
Op het departement van Volksge–
zondheid en Cultuur zijn de minister
en de staatssecretaris verantwoor–
delijk voor de uitvoering van het
regeringsbeleid, dat in deze sector is
vastgesteld. Mijn fractie constateert,
dat de minister-president ervan
uitgaat, dat staatssecretaris Simons
tot medio januari 1994 zijn functie
volledig en met alle verantwoorde–
lijkheden zal blijven uitoefenen. Van
deze mededeling hebben wij met
instemming kennis genomen.
Voorzitter! Wij stellen vast, dat de
aankondiging van een vertrek op
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termijn van een staatssecretaris
wegens het mogelijk aanvaarden van
een functie elders in de Nederlandse
parlementaire geschiedenis geen
novum is. In oktober 1953 vertrok
staatssecretaris Muntendam van
Volksgezondheid en werd
ambtenaar. Er kwam geen nieuwe
staatssecretaris. Hetzelfde geldt voor
staatssecretaris Stemerdink, die in
december 1976 minister van
Defensie werd. In april 1977 werd de
heer Poiak, staatssecretaris van
Binneniandse Zaken, burgemeester
van Amsterdam. In juni 1986 nam
staatssecretaris Van Zeil afscheid, na
zijn definitieve benoeming bij
Komnklijk besluit tot burgemeester
van Heerlen. In februari 1987 werd
staatssecretaris van Sociale Zaken
De Graaf minister. Nog later, in
1989, vertrok hij naar de Zieken–
fondsraad. Het voorbeeld van staats–
secretaris Van Voorst tot Voorst is
bekend. Niet zelden viel het besluit
van deze staatssecretarissen om op
termijn een andere functie te
aanvaarden in de periode vlak voor
het demissionair worden van een
kabinet. Een en ander is te lezen in
het proefschrift van mr. H.A.
Groeneveld over de staatssecretaris
in Nederland tussen 1948 en 1988.
De heer Kohnstamm (D66): Het
verheugt mij zeer dat het aanvragen
van het debat in ieder geval
aanleiding heeft gegeven tot bestu–
dering van de parlementaire geschie–
denis. Maar ook in dat proefschrift
wordt volstrekt duidelijk dat op
termijn ontslag nemen, wat gebrui–
kelijk is bij ambtenaren en bij de
uitoefening van andere beroepen en
vakken, net in dit ambt uiterst
ongebruikelijk is, door de reden die
ik zelf in eerste termijn heb gegeven.
Alle voorbeelden die u geeft, hebben
aanleiding gegeven tot het
aanvaarden van een ander ambt of
beroep elders op zeer korte termijn.
Nimmer is dat op een termijn van
drieënhalve maand gebeurd.

beschikbaar stellen voor het burge–
meesterschap van de stad
Amsterdam deed zich een zelfde
situatie voor. Het ging om een
belangrijke portefeuille. Het
beschikbaar stellen voor het burge–
meesterschap van Heerlen was op
termijn, terwijl er niet definitief iets
over was te zeggen. Dat de staatsse–
cretaris zich beschikbaar stelt, is
bekend. U weet hoe dat kan gaan in
een stad zoals Rotterdam. Er zijn
eerder beschikbaarstellingen
geweest Er zijn ook situaties
geweest waarbij het heel anders is
gegaan dan wij bij het aanvaarden
van de kandidatuur verwachtten. Ik
zeg niet dat alle voorbeelden even
schitterend zijn, maar de
voorbeelden die ik nu genoemd heb,
gaan in dit geval in een iets andere
context op.
De heer Kohnstamm (D66): Wat u
een "iets andere context" noemt, is
volgens mij een relevante andere
context. Want het "beschikbaar
stellen voor" of het "beschikbaar zijn
voor" is iets dat zich voor een deel
aan de openbaarheid onttrekt. Maar
in beide gevallen leidt het niet tot,
zoals het nu is gebeurd, de brief van
4 oktober waarin staat: De staatsse–
cretaris zal per medio januari zijn
ontslag nemen. Over de opvolgmg
wordt daarna gesproken. Dit
betekent wel dat drieënhalve maand
lang een staatssecretaris in ieder
geval in mijn ogen materieel demis–
sionair is, wat in al de voorbeelden
die u noemt niet het geval is
geweest.
Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
Het politieke probleem speelde op
dezelfde manier bij het beschikbaar
stellen voor het burgemeesterschap
van de beide steden die ik noemde.
U geeft een andere uitleg aan deze
situatie.

Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
Nee, dat is niet het punt. Ik zal u
duidelijk antwoord geven. Bij het

De heer Lankhorst (Groen Links):
Bij de meeste voorbeelden die
mevrouw Laning gaf, waarbij in bijna
alle gevallen de staatssecretaris vlak
voor het eind van de rit vertrok, werd
meestal geen nieuwe staatssecre–
taris benoemd. Mag ik ervan uitgaan
dat, als zij dan al zou vinden dat de
staatssecretaris tot januari kan
blijven zitten, de CDA-fractie ervan
uitgaat dat de minister dan de
verantwoordelijkheid overneemt en
dat er niet voor nog maar een paar
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Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
Goed, over de termijn kunnen wij
twisten...
De heer Kohnstamm (D66): Dat is
nu juist het punt!

8-435

Laning Boersema
maanden nog een nieuwe staatsse–
cretaris komt?

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Het plan-Simons blijft in
Rijswijk en Rotterdam krijgt er een
bekwaam bestuurder bij. Het kost
mij geen moeite, ook niet als
oud-Rotterdammer, om de PvdA in
de Maasstad te feliciteren met de
bereidheid van de staatssecretaris.
Nu dat reeds bekend is, wil de
heer Kohnstamm kennelijk geen
zaken meer doen met de heer
Simons. Reeds in juni tijdens een
van de vele debatten over de stelsel–
herziening gezondheidszorg noemde
de heer Kohnstamm de heer Simons
op dat punt "materieel demissionair".
Ik begnjp dat hij dat nu over de volle
breedte wil formuleren. Dat kan niet,
dus moet de staatssecretaris
opstappen. Immers, het ultieme
wapen in de omgang van de Kamer
met een bewindspersoon, te weten
het opzeggen van het vertrouwen,
zou bot zijn geworden. Is dit een
noodzakelijke conclusie? Formeel is
er weinig aan de hand. De heer

Simons is staatssecretaris in volle
rechten en de vertrouwensbasis is er
zolang niet van het tegendee! is
gebleken De heer Kohnstamm wil
kennelijk dat tegendeel genereren.
Natuurlijk zou. zoals de heer
Kohnstamm wil, nu het vertrouwen
kunnen worden opgezegd Is daar
een basis voor? De figuur van
voortijdig vertrekkende bewinds–
lieden is geen onbekende. Meestal
zit er echter weinig tijd tussen de
aankondiging van het vertrek en het
vertrek zelf; zie recentelijk minister
Van den Broek. Het bijzondere in dit
geval is dat dit voor de heer Simons
een stuk lastiger ligt. Wanneer hij op
termijn een baan zou hebben
aanvaard bij bijvoorbeeld een ziekte–
kostenverzekeraar om daar als
directeur van een statistische
afdeling het premieniveau uit te
rekenen, zou zijn politiek functio–
neren hier inderdaad ernstig gehan–
dicapt zijn. Voor zo'n functie strekt
een motie van wantrouwen hier
wellicht zelfs tot aanbeveling.
Het omgekeerde is nu het geval.
Het is wel een heel ongelukkig
politiek startpunt om in Rotterdam
een verkiezingscampagne te starten,
wat overigens nog iets anders is dan
het aanvaarden van een functie - dat
komt hopelijk pas later - als je net in
Den Haag naar huis bent gestuurd.
Wij hebben derhalve te maken met
een staatssecretaris die er alle
belang bij heett in zijn huidige
functie politiek recht overeind te
blijven Dat betekent dat hij de volle
verantwoordelijkheid voor zijn porte–
feuille kan en stellig ook wil blijven
dragen. Conclusie: zowel formeel als
materieel is er weinig aanleiding, nu
het parlementaire vertrouwen in de
staatssecretaris op te zeggen.
Kortom, wat ons betreft mag de heer
Simons blijven.
Wat de situatie in januari betreft,
merk ik op dat mijn fractievoorzitter,
de heer Schutte, al eens heeft
gezegd dat in een nieuw kabinet
belangrijke en zware portefeuilles
niet aan een staatssecretaris, maar
aan de minister behoren toe te
komen. Ik meen mij te herinneren
dat de heer Lubbers daar niet onwel–
willend op reageerde, althans er wel
enig begrip voor had. Mijn fractie
zou er dan ook geen enkel bezwaar
tegen hebben, wanneer reeds in
deze periode een ministeriële
schouder de last van de portefeuille
volksgezondheid voor enkele
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Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
Daar wilde ik nu juist even op
ingaan. Laat ik mijn betoog
vervolgen.
De staatssecretaris kan in de
opvatting van mijn fractie tot het
moment dat hij ontslag aanvraagt,
de verantwoordelijkheid dragen voor
het beleid. Daar gaat het ons om, dat
het beleid verantwoord wordt uitge–
voerd. Er zijn een aantal beiangnjke
wetsvoorstellen in procedure waarbij
de regering thans aan zet is. Ik noem
als voorbeeld het wetsvoorstel over
de orgaandonatie. Ik noem dit
speciaal, omdat bij de start van dit
kabinet daarover een zeer grote
eensgezindheid bestond, niet alleen
binnen de coalitie, maar in de gehele
Kamer. Wij stellen er prijs op dat de
gang erin wordt gehouden bij dit
wetgevingsproces.
Wij nemen aan dat op het moment
dat de staatssecretaris werkelijk zal
aftreden, een besluit zal worden
genomen over opvolging Wat de
CDA-fractie betreft, is dit punt nu
dus niet aan de orde en hoeft het
wat ons betreft ook niet aan de orde
te komen, tenzij de situatie op dat
moment duidelijk aangeeft dat het
wel aan de orde moet zijn.

D

maanden zou dragen. Maar goed, wij
horen in januari wel nader.
De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! De heer Van Middelkoop
gaat er vanaf het begin van zijn
betoog van uit dat het de bedoeling
van mijn fractie zou zijn om het
vertrouwen in de staatssecretaris op
te zeggen. Daarvan is geen sprake.
Je neemt dan een heel andere
staatsrechtelijke positie in. Dan heb
je geen vertrouwen meer in de
staatssecretaris en wil je daarom dat
hij weggaat. Dat is niet de positie die
ik heb ingenomen. De positie die ik
heb ingenomen, is dat een staatsse–
cretaris die zelf aankondigt weg te
gaan, gelet op de staatsrechtelijke
en politieke mores, de beslissing
heeft te nemen om dat vervolgens zo
snel mogelijk te doen, namelijk zodra
er is voorzien in zijn opvolging of
waarneming van zijn portefeuille,
maar niet op termijn. Duizenden
anderen kunnen dat wel doen, maar
in het ambt van minister of staatsse–
cretaris in relatie tot de Kamer kan
dat nu net niet. Dat is wat anders
dan de vertrouwenskwestie stellen.
De heer Van Middelkoop (GPV): U
mag dat wat mij betreft zeggen,
maar het verandert niets aan uw of
mijn betoog

D
De heer Franssen (WD): Mijnheer
de voorzitter! De heer Simons houdt
het voor gezien. Zijn plan is mislukt;
dat ligt stevig mgevroren in de
ijskast. Het voorstel van de heer
Wöltgens om een diepgaand
onderzoek naar het reilen en zeilen
van de volksgezondheid in te stellen,
wordt door zeer velen als de defini–
tieve genadeklap voor de heer
Simons gezien. Wij geven daarom de
heer Simons groot gelijk dat hij
eieren voor zijn geld kiest. De WD
vond al lang dat hij om politieke
redenen weg moest. Dat hij nu gaat,
stuit bij ons niet op weerstand. Wij
feliciteren Rotterdam met zijn
terugkeer, omdat wij ondanks onze
politieke bezwaren de heer Simons
een goede bestuurder vinden. De
WD vindt het ook prima en absoluut
geen degradatie dat iemand
overstapt van de Haagse politiek
naar het lokale bestuur. Bovendien is
de stad Rotterdam van zo'n grote
nationale betekenis dat het bestuur
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Franssen
daar van topniveau moet zijn.
Nu heeft de heer Simons gezegd
dat hij op termijn weggaat. Is dat nu
zo vreemd? Wij weten van ieder
kabinet dat het op termijn weggaat.
Van de WD mag dit kabinet meteen
weg. De heer Simons hebben wij om
beleidsinhoudelijke redenen een keer
weg willen sturen. Onder andere
D66 stemde toen tegen de door ons
ingediende motie. D66 voerde, en
voert misschien nog, oppositie voor
het kabinet. 066 was ook voor het
plan-Simons. D66 werd met de
mond wel veel kritischer op het
kabinet, maar heeft nimmer
voorstellen gedaan om het kabinet
weg te sturen. Toen het om de
mhoucl van het beleid ging, mocht de
heer Simons blijven en nu het om de
vorm gaat moet de heer Simons
weg. Dat is typisch D66 en daarom
is de WD anders dan D66.

aan de hand. En dan nog, de staats–
secretans is verantwoordelijk, maar
de minister is en blijft voluit verant–
woordelijk voor het hele depar–
tement. Wanneer wij het niet met
het beleid eens zijn, kunnen wij niet
alleen de heer Simons, maar ook
mevrouw d'Ancona wegsturen.
Nu ik het over mevrouw d'Ancona
heb, wil ik haar ook nog het
volgende vragen. Ik heb in de krant
gelezen dat zij het wel erg zwaar
vindt, de kunst en de cuituur, en dat
zij het daarom niet op kan brengen
om de volksgezondheid erbij te
nemen.

van de leden van het kabinet,
misschien ook indachtig de politieke
toekomst van de beide regeringspar–
tijen nu al zou begmnen
Wij willen het kabinet wel weg
hebben, maar een kabinet dat
zichzelf langzamerhand uitkleedt
doordat het mensen ziet vertrekken,
is voor het land ook niet zo'n goede
zaak.

D

De heer Franssen (WD): Ik was
nog niet klaar, maar ik begrijp dat de
vorm de heer Kohnstamm zo zwaar
op de maag ligt dat hij nu al naar de
interruptiemicrofoon kwam.
De heer Simons is tot zijn vertrek
voluit verantwoordelijk voor het
beleid. Ik zie dat ook graag door het
kabinet bevestigd. In het Algemeen
Dagblad van 2 oktober staat dat de
heer Simons zichzelf niet vleugellam
vindt, maar hij zei ook: "Je moet van
mij natuurlijk geen nieuwe politieke
initiatieven verwachten, maar de
zaken die er nog liggen, wil ik
afronden." Dat laatste moet hij
natuurlijk sowieso doen, maar het
eerste kan niet. Zolang hij voluit
politiek verantwoordelijk is, moet hij
ook nieuwe initiatieven kunnen
nemen. Ik zie dat graag door het
kabinet bevestigd. Bovendien willen
wij nog een aantal zaken met hem
bediscussiëren. Er liggen nog
genoeg dingen die nog afgewikkeld
moeten worden. Als wij om beleids–
inhoudelijke redenen op onderdelen
van het beleid die wij nog met de
heer Simons willen bespreken, hem
weg willen sturen, eerder dan in
januari, dan doen wij dat gewoon en
dan kunnen wij dat gewoon doen. Er
is staatsrechtelijk dus helemaal niets

De heer Franssen (WD): Daar kom
ik nog op terug. U zit bijvoorbeeld
met het bejaardenbeleid in uw maag,
maar ik had sinds afgelopen
zaterdag de indruk dat de heer Kok
dat beleid over heeft genomen. U
heeft dan toch volop tijd om de
volksgezondheid erbij te nemen? Wij
vinden ook dat de minister de
verantwoordelijkheid voor het hele
beleid moet hebben als de staatsse–
cretaris weggaat. Wij vinden het niet
verantwoord om voor dat beleid een
nieuwe staatssecretaris aan te
stellen. Wij vinden niet dat het zo
lang moet duren voordat wij daar
zekerheid over krijgen. Als de
premier ons die zekerheid nu kan
geven, zou dat heel mooi zijn.
Ik heb ook nog een vraag aan de
heer Lubbers. Mevrouw d'Ancona
heeft gezegd dat zij na de verkie–
zingen de Kamer in wil. Ik heb eerder
in de krant gelezen dat zij het ook
wel leuk zou vinden als zij zou
worden gevraagd om wethouder van
Amsterdam te worden. Ik heb ook
gelezen dat mevrouw d'Ancona "in"
is voor het lijsttrekkerschap van de
Partij van de Arbeid bij de Europese
verkiezingen. Ik weet niet wat
hiervan waar is, maar er gaat over de
toekomst van een aantal leden van
dit kabinet voordat het als geheel
weggaat, wel het een en ander rond
in de pers. Ik zou de
minister-president willen vragen wat
hij ervan zou vinden als de uittocht

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Allereerst dit:
voor de SGP-fractie staan de
persoon en de persoonlijke kwali–
teiten van de heer Simons bij alles
wat hierna gezegd wordt volstrekt
buiten discussie.
Voorzitter! Het staatssecretariaat
is geen baan met een opzegtermijn.
lemand zei dit zojuist reeds. Het is
een ambt in dienst van de Kroon, een
ambt dat ook is gericht op het
dienen van het landsbelang. Er is
geen geschreven regel in het staats–
recht dat een tussentijdse aftreding
van een minister of staatssecretaris
verhindert. Er is daarnaast wel
ongeschreven staatsrecht naar
aanleiding van voorbeelden en
voorvallen in het verleden. Ik heb een
verkenning van dat verleden bij mij.
Hieruit blijkt naar de wijze van zien
van de SGP-fractie dat er geen
vergelijkbaar voorbeeld is.
Immers, het verschil zit hem
inderdaad in het feit of er nog een
periode is voor de beslissing valt. Die
voorbeelden zijn er. Als er een
beslissing gevallen is, is de termijn
van effectuering van die beslissing
uiterst kort, zo kort mogelijk. Dit is
ook bewust zo bedoeld geweest.
Hier is dit inderdaad anders gezien
het feit dat het aftreden medio
januari zijn effectuering zou krijgen
bij gelegenheid van de definitieve
kandidaatstelling voor de verkie–
zingen van de gemeenteraden.
Overigens, voorzitter, functioneert
een bewindsman zolang de Kamer
hem of haar het vertrouwen schenkt.
Er is nu in de media een discussie
ontstaan over het eventueel
vleugellam zijn van deze
bewindsman na zijn aankondiging
van vertrek en de mededeling
daarover van de minister-president.
Ik moest hierbij denken aan een
duiding die wij kennen, namelijk die
van "aangeschoten wild". Maar in
zo'n geval was er iets gebeurd in het
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De heer Kohnstamm (D66): Ik zat
al drie minuten te wachten hoe u
deze tournure emdelijk zou maken. Ik
noteer dat voor de heer Franssen en
met hem zijn fractie het staatsrecht
slechts vorm is.

Minister d'Ancona: U zegt "kunst
en cultuur".
De heer Franssen (WD): Dat las ik
in de krant.
Minister d'Ancona Maar u weet
natuurlijk wel beter
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Van der Vlies
verkeer tussen Kamer en enig lid van
het kabinet. Dat is nu niet in die zin
aan de orde. Als je nadenkt over het
al dan niet vleugellam zijn van deze
staatssecretaris, komt de vergelijking
met een toom kippen bij mij op. Dit
is natuurlijk een gevaarlijke verge–
lijking, want ik mag een kabinet hier
natuurlijk niet mee vergelijken. Maar
goed, er dient zich dan het beeld aan
van een sierkip - wat een
compliment mag zijn voor de staats–
secretaris - die buiten de ren iets
lekkers ziet liggen, de ren probeert
uit te vliegen om dit eens te gaan
verkennen en daarbij de omheining
tegenkomt. Is zijn vleugel nu
beschadigd of niet? Wij doen hier
geen uitspraak over. Dit zal wel
blijken als we met elkaar tot de
conclusie komen dat hij gewoon zal
blijven zitten en zijn functie volledig
en voluit waarneemt.
Voorzitter! Waar het wel op
aankomt is of deze staatssecretaris
de daadkracht die hij had - en die
niet altijd tot succes heeft geleid nu nog heeft. Hij moet met gezag
zijn begroting kunnen verdedigen. Hij
moet met gezag kunnen onderhan–
delen met partners die zich nog wel
eens weerbarstig wülen gedragen op
zijn beleidsveld. Kortom, hij moet
volledig kunnen staan voor zijn zaak,
ook in het verkeer met deze Kamer.
De SGP-fractie is dan toch wel - dat
moet ik eerlijkheidshalve zeggen wat ongelukkig met de ontstane
situatie. We zijn er nog niet aan toe,
hieraan een finale conclusie te
verbinden. Dit gaat ons vooreerst
bepaald te ver.
Voorzitter! Verondersteld, dat het
half januari allemaal gaat gebeuren,
dan is er een vacature. De minister
heeft daarover een heldere uitspraak
gedaan. Moet daarbij niet worden
overwogen dat een eventueel nieuwe
staatssecretaris - verondersteld dat
de meest bekwame persoon in ons
land die wij ter beschikking kunnen
krijgen, zou kunnen worden aange–
trokken - een inwerkperiode nodig
heeft en daarna nog een zeer korte
ambtstermijn? Bovendien houdt dit,
na een missionaire periode van dit
kabinet, een demissionaire periode
in. Komt daar nu echt wat van
terecht?

staatssecretaris heeft te maken met
hetzelfde probleem waar alle
ministers en staatssecretarissen zich
voor gesteld zien: een fragmentatie,
een opdeling van de problemen en
opgaven van het landsbestuur. Dit is
nauwelijks goed op te lossen zonder
wijziging van andere fragmenten en
daar heeft deze staatssecretaris mee
te maken gehad. Het was zeker een
zware opgave, want de volksge–
zondheid is nog lang niet geregeld.
Als de staatssecretaris een meer dan
gemiddeld goed bestuurder is
geweest, zal er een nog meer dan
gemiddeld goed bestuurder in zijn
plaats moeten komen, want de
problemen zijn niet van de lucht.
Deze staatssecretaris heeft
voortijdig, mogelijkerwijs gezien de
resterende tijd voor dit kabinet, zijn
uittreden aangekondigd en zijn
voorkeur laten gaan naar het bestuur
van Rotterdam. Het schijnt dat het
opkomen van de Centrumdemo–
craten daar niet geheel vreemd aan
is en dat vinden wij leuk: wij hebben
graag met kwalitatief goede tegen–
standers te doen. Maar als je naar
Rotterdam gaat, dan moet je
natuurlijk snel zijn, want Rotterdam
is de eerste gemeente die
opgeheven zal worden en waar een
aantal deelgemeenten voor
terugkomt. Wat dit betreft kunnen
wij de staatssecretaris dan ook wel
volgen.
Staatsrechtelijk is alies mogeiijk.
Ook op wat langere afstand kan dus
met volledig behoud van de politieke
verantwoordelijkheid opgezegd
worden en daar kunnen de Centrum–
democraten niets aan doen. Wij
zullen wel zien hoe de
minister-president met zijn ploeg dit
probleem ook weer oplost.
Voorzitter: Dees

D

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Mijnheer de voorzitter! Deze

De heer Van Otterloo (PvdA):
Voorzitter! Ik kan kort zijn, want er
zijn al zoveel lovende woorden aan
het adres van de staatssecretaris
uitgesproken dat ik mij daar alleen
maar bij kan aansluiten.
Wat de andere kant van het
verhaal betreft, het volgende. Het
zou toch niet over de procedure,
maar over de inhoud van het beleid
moeten gaan? Men zou ook niet
moeten proberen, via een procedure–
voorstel de discussie over de inhoud
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te vermijden. Wij hebben de
komende maanden, totdat de staats–
secretaris zal vertrekken, nog een
aantal belangrijke onderwerpen op
de agenda staan, die hier gewoon
voluit kunnen worden behandeld.
Ook voluit in staatsrechtelijke zin,
want laten wij wel wezen: de
minister was en is verantwoordelijk
en zelfs als de Kamer in meerderheid
zou besluiten om de staatssecretaris
weg te sturen, kan dit nooit zonder
dat de minister tegelijkertijd vertrekt.
De heer Lankhorst (Groen Links):
Dat kan toevallig wel. Er zijn
voorbeelden genoeg van situaties
waarin de staatssecretaris naar huis
gaat en de minister blijft zitten.
De heer Van Otterloo (PvdA):
Daarbi] gaat het over problemen in
het kabinet en niet over een politieke
beoordeling van het beleid. Er
hebben wel meer mensen in het
kabinet besloten, zich na deze
periode niet meer verkiesbaar te
stellen: toen de premier al een jaar
geleden aankondigde dat hij geen
nieuwe periode zou aanvaarden, is
het bij ons niet opgekomen om hem
dan maar politiek dood te verklaren
en geen discussie meer met hem te
willen voeren.
De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Terwijl de heer Van
Otterloo wegloopt, houd ik hem toch
nog deze gedachte voor. Voor het
ambt van staatssecretaris of minister
geldt, los van wat iemand daar zelf
over zegt of denkt, dat het eindig is.
Het loopt namelijk af op het moment
dat een volgend kabinet optreedt.
Als dat de redenering wordt achter
de uitspraak dat mensen materieel
demissionair zijn, is nooit meer
iemand gewoon optredend
bewindsman of –vrouw. In dit geval
wordt vroegtijdig afscheid genomen
van het ambt. Het is geen ambt,
waaruit je zomaar weg kunt
springen, met de mededeling: ik ga
het op termijn doen. Zeker, het
kabinet eindigt te eniger tijd. Het zal
ergens na 3 mei zijn of zoveel eerder
als mogelijk is. Maar het is geen
parkietenkooi, waaruit iedereen maar
weg kan vliegen. Staatsrechtelijk is
dat volstrekt onaanvaardbaar.
De heer Van Otterloo (PvdA): Nee.
In de eerste plaats is het geen
parkietenkooi. In de tweede plaats
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Van Otterloo
acht heeft genomen. Hij was toen
minister van Onderwijs en Weten–
schappen en met betrekking tot hem
was het in twee dagen gepiept Het
hele scenario ontwikkelde zich van
14 tot 16 september van het desbe–
treffende jaar. Het is heel snel
gegaan. Ik laat nu even buiten
beschouwing of mensen al met
gedachten speelden
Er zijn ook gevallen bekend waarin
het wat langer duurde. Sommige van
die gevallen zijn vanmiddag
genoemd. Zo zijn de twee maanden
van baron Van Voorst tot Voorst
bekend.

Minister Lubbers: Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de Kamer voor
hetgeen zij naar voren heeft
gebracht. Ik wil bijzondere
dankzeggen aan het adres van de
geachte afgevaardigde de heer
Kohnstamm voor dat deel van zijn
betoog, waarin hij uitdrukkelijk
meldde dat er geen sprake is van
gebrek aan vertrouwen in politieke
zin in de staatssecretaris. Ook een
bijzonder woord van dank aan de
geachte afgevaardigde de heer
Franssen, die erop staat, dat de
staatssecretaris nog met nieuwe
initiatieven komt, als dat nodig is.
Prima. Als tegenprestatie zal de
staatssecretaris wel bereid zijn met
de geachte afgevaardigde de heer
Franssen vast te stellen dat hij voluit

beschikbaar is om waar nodig dat
ook te doen.
Ik wil thans enkele opmerkingen
maken over het betoog van de heer
Kohnstamm, de analyse van de heer
Lankhorst en hetgeen de heer Van
der Vlies naar voren heeft gebracht
Zodra zich een situatie voordoet, dat
een bewindspersoon tot de conclusie
komt, dat hij publiek beschikbaar
wordt om op termijn iets anders te
gaan doen, doet zich altijd de vraag
voor, hoe je omgaat met het moment
van aftreden. Ik kan de analyse van
de geachte afgevaardigde de heer
Lankhorst in grote lijnen volgen. Hij
zei, dat naar twee kanten kan worden
geredeneerd Of zo snel mogelijk of
zo lang mogelijk doorgaan. Beide
mogelijkheden moeten op hun
merites worden gewogen. Het is
duidelijk, dat hier nagedacht is over
het tweede alternatief. Wat is zo
lang mogelijk? Is dat - ik proefde dat
in de analyse van de geachte
afgevaardigde de heer Lankhorst het moment van de eerste samen–
komst van de nieuwe gemeenteraad
in Rotterdam? Dat is op 12 april
1994. Het is een formele datum, die
zijn eigen betekenis heeft. De
daaraan voorafgaande datum is 2
maart, de dag van de verkiezingen.
Je wordt dan gekozen. De kandidaat–
stelling moet op 18 januari gereed
zijn. Dat is ook een formele datum.
In mijn analyse zijn dit de referentie–
punten. Men kan inderdaad een
debat voeren over de data 18
januari, 2 maart en 12 april 1994.
Uit gehouden betogen komt naar
voren dat het gebruik is ontstaan dat
de periode tussen het publiek
aanvaarden van een andere functie
en het beëindigen van het functio–
neren als bewindsman of –vrouw zo
kort mogelijk wordt gehouden. Dat
was ook de strekking van de betogen
van de heren Kohnstamm en Van der
Vlies Het standpunt van de heer
Lankhorst komt neer op: meteen.
Voorzitter, natuurlijk heb ook ik een
historische analyse gepleegd. Dat
moest ik wel om in deze zaak een
standpuntte kunnen bepalen. Ik
hoop dat u het mij niet kwalijk neemt
dat ik zeg het te betreuren dat de
"echte" voorzitter niet aanwezig is.
Immers, hem zou ik het compliment
kunnen maken dat hij op de lange
lijst van ministers en staatssecreta–
rissen die tussentijds zijn
weggegaan, degene is geweest die
wat dit betreft de kortste termijn in
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hebben wij te maken met een
bewindspersoon die verantwoordelijk
blijft tot een bepaalde datum. Tot die
tijd heeft de Kamer volop mogelijk–
heden om te oordelen over deze
bewindspersoon. Daarop zou de
discussie zich moeten richten, niet
op de procedure.
De heer Kohnstamm (D66): Ik
neem daar kennis van. Het gaat om
de relatie tussen Kamer en kabinet.
Op een bepaald rnoment kan de
Kamer het vertrouwen opzeggen. Uit
de literatuur blijkt - de discussies
over de commissie-Deetman hebben
dat ook aangetoond - dat naarmate
het kabinet minder volledig zit,
omdat er verkiezingen aanstaande
zijn of mensen uit het kabinet
opstappen, er een andere
verhouding ontstaat tussen Kamer
en kabinet. Het subtiele spel van
geven en nemen, verhoudingen en
bevoegdheden komt er anders uit te
zien. De heer Van Otterloo heeft
hieraan kennelijk geen boodschap Ik
betreur dat in hoge mate, want hij
heeft, evenals de heer Franssen
weinig oog voor de eigenlijke intrin–
sieke waarde van de staatsrechtelijke
gedachten en regels.
De heer Van Otterloo (PvdA): Het
gaat om de vraag of wij politiek
vertrouwen hebben in het kabinet en
in de leden van het kabinet. Als je
dat niet meer hebt, moet je dat
uitspreken en het niet via een
verhulde tekst in een motie
neerleggen.

D

De heer Kohnstamm (D66): Uit de
nazoekingen die ik heb gedaan, komt
naar voren dat hij inderdaad twee
maanden is aangebleven na zijn
officiële benoeming. Echter, de
materieelprojecten die tot zijn porte–
feuille behoorden, werden uitgesteld
totdat de volgende staatssecretaris
zou optreden.
Minister Lubbers Dat had toen
gekritiseerd kunnen worden. Ik ga
daar nu niet op in. U vindt bij de
stukken in elk geval geen brief van
ons, waarin staat vermeld wat hij wel
en niet zou doen.
De heer Kohnstamm (D66): Ik
herinner eraan dat zich met
betrekking tot die materieelprojecten
enkele politiek controversiële
aspecten voordeden. Juist daarom
besloot de commissie, overigens
eensgezmd, te wachten totdat de
opvolger zou zijn aangetreden. Al
met al geeft u precies het voorbeeld
dat onderstreept wat ik eerder heb
gezegd.
Minister Lubbers Ik dacht dat u
zich tot mij wendde, maar u wendt
zich blijkbaar met terugwerkende
kracht tot de kamercommissie. Die
commissie had bezwaren, wilde wel
of niet bestellen... Ik laat mij graag
door u voorlichten.
De heer Kohnstamm (D66): Kamer–
breed was men toen van oordeel...
Minister Lubbers Toen!
De heer Kohnstamm (D66): Het is
niet zo gek lang geleden. Men was
van oordeel dat de politieke
problemen die er toen lagen in elk
geval niet met de demissionaire
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Lubbers
staatssecretaris zouden moeten
worden behandeld.

functie en het moment waarop de
betrokken bewindspersoon heen

Minister Lubbers: Ik deel uw kritiek
op de Kamer.

Ik ben inmiddels toe aan het
volgende voorbeeld

De heer Kohnstamm (D66): En
kennelijk oordeelt u ook heel anders
over de staatsrechtelijke aspecten.
Dat, nu, vind ik interessanter.

De heer Kohnstamm (D66): Ik heb
de indruk dat de premier de zaak wat
en bagatelle behandelt Ik kan in
ieder geval zijn reactie op mijn inter–
ruptie absoluut niet thuisbrengen.

Minister Lubbers: Zeker, en dat
maak ik duidelijk aan de hand van de
volgende voorbeelden. Juist gelet op
het staatsrechtelijke aspect is het
nuttig om op korte termijn met de
voorzitter van de Kamer het moment
van benoeming van de
vice-voorzitter van de Raad van
State, de heer W. Scholten, tegen
het licht te houden. Die benoeming
werd bekend gemaakt twee
maanden en vijf dagen voordat hij
vice-voorzitter van de Raad van
State werd. In feite trad hij nog wat
later bij de Raad van State aan. Er
zaten twee maanden en vijf dagen
tussen het moment van bekend–
making en zijn aftreden als minister
van Defensie. Ik zeg niet dat ik die
gang van zaken ideaal acht. Voor mij
geldt hierbij: hoe korter hoe beter.
De heer Kohnstamm (D66): U
bedrijft nu casuïstiek. Dat vind ik
prachtig, maar daarover zijn weer
andere opmerkingen te maken.
Minister Lubbers: Ik bedrijf geen
casuistiek U zei dat er geen
voorbeelden waren.
De heer Kohnstamm (D66): In dit
geva! is het relevant om te melden
dat die beslissing niet geheel
onomstreden is geweest. Afgezien
daarvan was het kabinet hetzij
demissionair, hetzij op het punt dat
te worden. Dit gebeurde heel kort
voor het aftreden van het kabinet,
ook reglementair in de zin van het
staatsrecht. Dit maakt nogal wat uit.
Minister Lubbers Ik dank u voor het
compliment. Ik duid op de statuur
van het kabinet en het functioneren
daarvan. U bent consequent, dat wil
zeggen u spreekt in politieke zin uw
vertrouwen in de staatssecretaris en
het kabinet uit. Ik houd maar niet op
met het geven van voorbeelden uit
het verleden dat er een verschil was
tussen de datum van het bekend
maken van een voorgenomen andere
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Minister Lubbers: Het derde
voorbeeld en ik wend mij tot de heer
Van der Vlies. Ik dank hem ervoor
dat ook hij een analyse heeft willen
maken, maar wij hebben kennelijk
verschillende bronnen geraadpleegd.
De toenmalige staatssecretaris De
Graaf kreeg een uitnodiging om
voorzitter te worden van de Zieken–
fondsraad. Hij heeft hier "ja" tegen
gezegd. Toen zijn er drie maanden
verstreken tussen het moment van
bekendmaking en het aftreden. Ik
geef deze voorbeelden omdat dit
naar mijn gevoel de extreme
gevallen zijn van lange penodes In
die zin vond ik de afweging rondom
het voornemen van staatssecretaris
Simons niet eenvoudig. Ik handel
dus helemaal niet en bagatelle. Ik
vind het een moeilijke afweging of in
zo'n geval de staatssecretaris beter
direct kan gaan, niet omdat het
staatsrechtelijk moet maar om een
opvolger nog een ruime resterende
penode te bieden in deze kabinets–
periode, dan wel - en dat was de
analyse van de heer Lankhorst - juist
een keuze andersom moet maken.
Het gaat dan om iemand die zeer
betrokken en ingewerkt is en bezig is
met de verdediging van een aantal
wetsvoorstellen. De beschikbare
bestuurlijke en politieke capaciteit
wordt dan zo lang mogelijk benut. Ik
vind dit geen eenvoudige afweging.

vaker mee dat de samenleving zich
een oordeel vormt over de kwaliteit
van de bewindslieden. De vraag rijst
of die elders nog ingezet kan
worden. Het is bij dit kabinet
inderdaad heel opvallend dat die
kwaliteit zo gewaardeerd wordt. Dat
schept een zekere verlegenheid. Hoe
moet je hiermee omgaan? Ook op dit
punt zijn de heer Franssen en ik tot
dezelfde conclusie gekomen. Het is
gewoon een probleem voor een
kabinet om het zolang zo goed te
doen. Je trekt als het ware de
belangstelling van de samenleving
aan voor die bewindslieden.
De heer Franssen (WD): Dit is
fantastisch. Dit moet ingelijst
worden. Maar nu even ernstig. Het is
natuurlijk niet de bedoeling dat er
een exodus optreedt. Of u gaat met
z'n allen weg, maar de mensen
druppelen niet een voor een de tent
uit. Dat kan dus niet. Ik neem aan
dat u hier even in ernst op wil
ingaan.

Minister Lubbers Dit geeft mij ook
de gelegenheid om andere vragen
van de heer Franssen te beant–
woorden. Een kabinet maakt tegen
het einde van zijn periode steeds

Minister Lubbers: Zeker In
afwijking van een aantal sprekers die
hun complimenten uitten aan de
gemeente Rotterdam en de staatsse–
cretaris Simons wil ik niet verhelen
dat het voor mij geen moment van
vreugde was toen dat bericht mij
bereikte. Het is de eerste verant–
woordelijkheid van een voorzitter van
het kabinet, dat het kabinet functio–
neert. Het zou mij liever zijn geweest
als de mensen in Rotterdam hadden
gezegd: u kunt het in reden die man
niet aandoen om hem nu al hiervoor
te vragen. Wordt dit onvermijdelijk
op een later tijdstip, dan moeten wij
het nog maar eens bezien. Toen
eenmaal die vraag gesteld werd en
publiekelijk ter discussie kwam,
moest een positie worden
ingenomen. De door mij ingenomen
positie verdedig ik ook hier. Maar er
mag niet het misverstand ontstaan
dat ik daar gelukkig mee ben.
Integendeel. Ik had liever dat de
staatssecretaris er was tot op de
laatste dag, voluit politiek verant–
woordelijk en zo nodig in actie met
de bijbehorende initiatieven. Dit is
dus de hootdlijn.
Het zou overigens ook iets te bizar
zijn om naar aanleiding van de vraag
van de geachte afgevaardigde de
heer Franssen "je weet nooit, of
straks een bewindspersoon van dit
kabinet gevraagd wordt om zich de
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De heer Kohnstamm (066): Het
laatste voorbeeld sloeg op een
persoon die ook al demissionair was.
In die zin, ook in staatsrechtelijke zin,
was er sprake van een totaal andere
situatie. Dit blijkt ook uit de literatuur
waarvan ik aanneem dat ook de heer
Lubbers die zorgvuldig heeft
bekeken.
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Lubbers
lijst voor de Europese verkiezingen te
laten plaatsen", te zeggen: dat kan
helemaal niet. Een dergelijk
voornemen moet namelijk bekend
zijn, voordat dit kabinet naar alle
waarschijnlijkheid weg zal zijn. Dat
moment zal zo laat zijn dat een
dergelijke kandidatuur eerder bekend
is. Dat kan in staatkundig of ander
opzicht ook niet. Zo ver kan en mag
ik niet gaan. Er moet een zeker
begrip voor zijn dat er in een jaar
waarin drie soorten verkiezingen
worden gehouden, een zekere kans
bestaat dat bewindspersonen in
relatie met die verkiezingen gevraagd
wordt om daarin een rol te vervullen.
De verkiezingen van de Tweede
Kamer vormen een vanzelfsprekend
voorbeeld. Dit geldt echter ook voor
de andere verkiezingen. Dit heeft een
zeker effect. Ik heb er geen enkele
moeite mee om hier in alle ernst te
zeggen, dat het mij liever geweest
was dat dit soort afwegingen pas in
het voorjaar aan mij bekend waren
gemaakt en niet nu. Nu is het toch
knap lastig.
Enfin, ik heb gekozen. Ik verdedig
dat voluit. Ik ga zo lang mogelijk
door. De geachte afgevaardigde de
heer Lankhorst heeft evenwel puur
formeel gelijk, als hij zegt dat het
langer voortgezet kan worden.
Immers, na het kerstreces resteert er
nog enige tijd voordat het in consti–
tutioneel opzicht niet meer mogelijk
is om staatssecretaris te zijn. Om
allerlei praktische redenen, zoals de
komende campagne, lijkt mlj dat
echter niet wenselijk. Daarom lijkt
het mij toch beter dat in het
kerstreces de wissel op de nieuwe
situatie gezet wordt. Dat moet dus
niet gebeuren op de dag van de
eerste samenkomst van de nieuwe
gemeenteraden.
De heer Lankhorst (Groen Links):
Deze argumentatie van de
minister-president kan ik wel volgen.
Dit betekent dat het kabinet,
inclusief de minister-president, de
minister en de staatssecretaris,
gekozen heeft voor een zo lang
mogelijke voortzetting. Men is er niet
onmiddellijk toe overgegaan, want
dan kan er snel een opvolger komen.
Dit impliceert volgens mij dat de
minister-president ervan uitgaat dat
er geen opvolger meer komt en dat
de minister dit deel van de porte–
feuille overneemt. Anders kom ik
met mijn argumentatie: als er toch

Tweede Kamer

een opvolger komt, is het logisch dat
die ook de begroting verdedigt. Dat
gebeurt met deze staatssecretans in
december. Als wij in januari een
opvolger zouden krijgen, zou dat
vreemd zijn. Ik mag dus aannemen
dat de minister-president de meest
wenselijke situatie vindt dat de
minister de taak van de staatssecre–
taris overneemt.
Minister Lubbers: Ik geef er evenals
vele woordvoerders de voorkeur aan,
nu ter zake geen positie in te nemen,
de zaken uit elkaar te leggen en mij
te houden aan de laatste zin van de
brief van 4 oktober j! aan deze
Kamer dat over de opvolging van de
heer Simons alsdan een besluit
wordt genomen. Ik geef toe dat dit
nu nog niet de gewenste helderheid
verschaft, maar ik vind het zorgvul–
diger, mij te houden aan hetgeen als
beste opstellmg is voortgevloeid uit
het collegiaal beraad.
Ik zal dit met redenen omkleden.
Daar heeft de Kamer ook recht op.
De keuze was: wisseling op zo kort
mogelijke termijn of zo lang mogelijk
gebruik maken van de aanwezigheid
hier van betrokkene. Daarbij heeft
het volgende meegewogen: een
wisseling op zo kort mogelijke
termijn is weliswaar een mooie
theorie, maar dit moet toch worden
afgewogen tegen de kwalitatieve
vervulling. Ik denk onder andere aan
de inwerkperiode. Als er eenmaal
gekozen is voor "zo lang mogelijk" is
daarmee nog niet de zekerheid
geschapen dat, als er sprake is van
een goede opvolging, de kandidaat
voor een relatief korte periode
beschikbaar kan komen. Ik kan en wil
niet uitsluiten dat ondanks de niet
geringe belasting van mevrouw
d'Ancona met haar ministeriële
portefeuille, toch het moment
aanbreekt dat deze extra last van de
taak van de staatssecretaris erbij
moet. Nogmaals, ik loop daar liever
niet op vooruit. Ik zie daar ook niet
de noodzaak toe. Dit is geen kwestie
van geheimzinnigheid. Er is ook geen
sprake van een geheim scenario. Het
is precies zoals ik zeg: wij kunnen er
nu nog eens goed over nadenken. De
eerste knoop die wij door moesten
hakken, betrof de vraag: er nu
meteen toe overgaan of in het
kerstreces.

kabinet gemaakte keuze dat de
staatssecretans nog een redelijke tijd
blijft en uit de uitgangspunten van de
minister-president logischerwijze
voortvloeit dat er niet onmiddellijk
aan een opvolger wordt gedacht.
Anders zou een en ander zo snel
mogelijk geregeld zijn.
Minister Lubbers Laat ik het zo
formuleren: het risico voor mevrouw
d'Ancona dat zij deze verantwoorde–
lijkheid erbij krijgt, wordt vergroot
door de gekozen route. Dat is juist.
Verder wil ik niet gaan.
Ik neem aan dat ik hiermee op de
verschillende opmerkingen ben
ingegaan, en de vragen heb beant–
woord.
De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Ik zie dat geen van de
andere bewindslieden het woord wil.
Dat verbaast mij, in die zin dat
mevrouw d'Ancona voor de radio al
wél het een en ander gezegd heeft
over haar gedachten. Het lijkt mij
dan ook op z'n minst gepast dat zij
woorden van gelijke strekking tot
deze Kamer richt, als zij daartoe
bereid is. Ik heb uit het radio–
interview begrepen - ik heb het
transcnpt gelezen, want ik heb het
interview niet gehoord - dat zij er
eigenlijk heel weinig voor voelt om
de portefeuille erbij te nemen. Ik zou
het op prijs stellen als mevrouw
d'Ancona hier zelf iets over zei.

D

De heer Lankhorst (Groen Links): Ik
blijf van mening dat uit de door het

Minister d'Ancona: Ik ben er
natuurlijk toe bereid om er iets over
te zeggen, hoewel ik aan de
zorgvuldige formulering door de
minister-president op zichzelf niets
heb toe te voegen. Omdat wij hier
niet zitten om mysteries te
scheppen, wil ik de geachte
afgevaardigde de heer Kohnstamm
natuurlijk wel duidelijk maken wat ik
met mijn uitspraak bedoel. Wij
moeten eerst eens precies bekijken
wat er in de periode dat de staatsse–
cretaris voluit aan de gang is, kan
worden afgehandeld. Dat hangt
zeker ook af van een overleg dat
volgende week plaatsvindt met de
vaste commissie. Alvorens te zeggen
wat wel of niet kan en wat wel of
niet redelijk is - ik heb het dan
gewoon over iets heel praktisch,
zoals de werkbelasting - leek het mij
verstandig om eerst een overzicht te
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d'Ancona
hebben van datgene wat menselij–
kerwijze tot dat moment in januari
kan worden afgehandeld. Daarin
moeten wij een goed inzicht hebben.
Ik wil ook eens bezien wat er in de
portefeuille welzijn en de portefeuille
cultuur nog valt te doen Pas dan kan
ik de uitspraak doen of zoiets
mogelijk is. Verder heb ik er niets
mee bedoeld. Wij hoeven er op
voorhand geen uitspraak over te
doen. Ik denk dat de Kamer er het
meest mee gediend is dat wij het in
gepaste rust en met gepaste
serieusheid bekijken.

De voorzitter: Ik stei voor, de
spreektijd in tweede termijn te
bepalen op een derde van die in
eerste termijn. Dat is precies één
minuut en 40 seconden per fractie.

mededeelden weg te gaan, of gingen
over de beslissing - Van Voorst tot
Voorst - om bepaalde controversiële
zaken niet meerte behandelen. Heel
eerlijk gezegd heb ik de reactie van
de minister-president niet als serieus
kunnen ervaren. Het wordt nog erger
als collega's in de Kamer, in het
bijzonder van de WD en de Partij
van de Arbeid, melden dat mijn
staatsrechtelijke redenering slechts
betreft de vorm, zoals de heer
Franssen zei, of de procedure, zoals
de heer Van Otterloo zei. Als wij zo
met ons staatsrecht omgaan, is het
einde zoek, dunkt mij.
Er is inderdaad een curieuze rits
van aftredens die gepaard gaan met
enquêtes. De enquête waarbij de
fractie van het CDA haar
wantrouwen tegen een staatssecre–
taris uitsprak, leidde tot het aftreden
van die staatssecretaris, nog voordat
de enquête begon. Wij kennen ook
het onderzoek dat ten slotte
aanleiding gaf tot het aftreden van
een minister. Van de zomer trad een
staatssecretaris af vlak voordat zij als
getuige door de enquêtecommissie
gehoord werd. Nu treedt een staats–
secretaris terug, althans kondigt dit
aan, terwijl nog niet echt besloten is
over de enquête. Je vraagt je af: wat
is er toch mis met de volksge–
zondheid?

Aldus wordt besloten.

D

D
De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Eén minuut en 40
seconden per vertrekkende staatsse–
cretaris of minister, dat belooft wat!
De eerste termijn is naar mijn
gevoel in die zin helder geweest dat
de minister-president niet één
argument heeft weerlegd van de
staatsrechtelijke argumenten die ik
naar voren heb gebracht. Ik ben
daarover nogal hard in mijn oordeel
Met name waar het ziet op de
evenwichtige verhoudingen in een
situatie die ook de minister-president
heeft goedgekeurd, namelijk de
situatie met een staatssecretaris die
op termijn weggaat, schoten de
voorbeelden die de
minister-president gaf, allemaal
volstrekt naast het doel. Immers, de
voorbeelden hadden te maken met
demissionaire bewindslieden of met
bewindslieden die op zeer korte
termijn demissionair werden en die

De heer Lankhorst (Groen Links):
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden
voor de antwoorden.
Ik heb in eerste termijn geen
kwalificaties over de staatssecretaris
gegeven en dit laat ik in tweede
termijn maar zo. Voor ons gaat dit
debat daar niet over. Wat wij van
hem vinden, zullen wij steeds zeggen
als het aan de orde is. Dat hebben
wij ook gedaan.
Ik blijft het al met al geen
gewenste gang van zaken vinden, en
de minister-president eigenlijk ook
niet, als ik hem goed begrijp. Zijn
afweging kan ik volgen, maar ik zou
een andere keuze doen. Op 18
januari is de kandldaatstelling, een
soort van sollicitatie, die kan gaan
lopen. De cruciale datum is, zou ik
denken, 12 april. Als je ervoor kiest,
het zo lang mogelijk vol te houden,
gaat mijn voorkeur naar de laatste
datum uit. Het is echter een andere
datum geworden en daarom zullen
wij nog bekijken wat wij met de
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De heer Kohnstamm (D66): Ik
hoop dat dit geen oordeel is over het
debat tot nu toe, maar hoe dan ook
denk ik dat de minister-president er
net heel duidelijk over is geweest
dat, naar de mate de heer Simons
langer op zijn post zit, het steeds
waarschijnlijker wordt dat de
minister de portefeuille zal bekleden.
Ik neem aan dat de minister zich
hiervan bewust is. Ik begrijp dat zij
een en ander ook laat afhangen van
de Kamer.

motie van de heer Kohnstamm doen.
Ik heb net bij interruptie al
duidelijk gemaakt dat ik ervan uitga
dat er geen opvolger meer komt, nu
ervoor gekozen is om zo lang
mogelijk door te gaan. De
minister-president zei dat het risico
voor mevrouw d'Ancona steeds
groter wordt. Ik weet niet of zij zich
tegen dit risico verzekeren kan, maar
dat zou zij bijna moeten doen. Ik ga
er gewoon van uit dat de minister
half januan de volle verantwoorde–
lijkheid voor de hele portefeuiüe
krijgt.
Ik ben het staatsrechtelijk op vele
punten met de heer Kohnstamm
eens. Wij weten echter dat het
staatsrecht iedere dag verandert.
Een van de kernelementen van het
staatsrecht is dat het steeds
gevormd wordt door de meerderheid
in de Kamer.
De heer Van Mierlo (D66): Daar
kun je je tegen verzetten.
De heer Lankhorst (Groen ünks): Ik
vind het ook niet altijd wenselijk en
goed, maar de feiten zijn zo wel.
Ik vind dat de heer Van Otterloo
zich er wel erg gemakkelijk vanaf
maakt, net als mevrouw Netelenbos
in het debat over het vertrek van
staatssecretaris In 't Veld. Ik zie de
moeilijkheden voor de Partij van de
Arbeid wel in, maar ik vind dat ook
zij voluit in het debat moet meedoen
en moet beseffen dat zij het staats–
recht vormt. Ik vraag de heer Van
Otterloo hoe hij aankijkt tegen het
verzoek van zijn fractievoorzitter om
een parlementair onderzoek, een
enquête. Dit werd gedaan toen wij
nog niet wisten dat deze staatssecre–
taris snel zou weggaan. Hoe kijkt de
heer Van Otterloo tegen de situatie
aan dat de desbetreffende bewind–
spersoon weg is of weggaat op het
moment wij dat parlementaire
onderzoek beginnen of er een stukje
verder mee zijn? Dat is toch een
onwenselijke situatie? Heeft hij
achteraf nog wel zoveel vreugde
over het verzoek van zijn fractievoor–
zitter om een parlementair
onderzoek, of wist de fractievoor–
zitter dat de staatssecretaris
wegging, en nam hij er een
voorschotje op?
De heer Van Otterloo (PvdA): Het
vertrek van de staatssecretaris heeft
net zo weinig te maken met de parle–
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Lankhorst
mentaire enquête als met de stand
van de maan. Je kunt een hele
constructie maken van toevallig–
heden in het verleden. In dit geval
was niet op enigerlei moment de
vraag aan de orde of er een gebrek
aan vertrouwen in de staatssecretaris
was. Daarom hield het vertrek van de
staatssecretaris om lijsttrekker te
worden in Rotterdam, op geen enkel
moment verband met het verzoek
om een parlementair onderzoek naar
de volksgezondheid te houden. Het
is een– en andermaal verklaard in de
aigemene beschouwingen: het
onderzoek gaat niet over de periode
van de staatssecretaris en over het
plan-Simons, maar over de periode
vanaf 1974 en over de hele volksge–
zondheid. Het verband tussen het
vertrek van de staatssecretaris naar
Rotterdam en het verzoek tot het
houden van een parlementair
onderzoek vind ik zeer ver gezocht.
De heer Lankhorst (Groen Links):
Dat is een helder antwoord maar
mijn vraag blijft. Nu wij weten dat
het parlementair onderzoek - als de
meerderheid daarmee instemt en de
geluiden zijn zodanig dat het er wel
komt - niet uitsluitend maar óók over
het plan-Simons zal gaan, wil ik
graag weten hoe de heer Van
Otterloo tegen de positie van de
staatssecretaris aankijkt voor het
geval hij er nog wel is en voor het
geval hij er niet meer is. Vindt hij dat
dit een overweging zou mogen zijn
voor het beantwoorden van de vraag
of de staatssecretaris eerder of
minder snel moet gaan? Of is het
hem om het even? Wanneer de
staatssecretaris straks voor zo'n
parlementaire enquête of onderzoek
gehoord wordt, maakt het toch wel
uit of hij op dat ogenblik nog staats–
secretaris is of niet meer. En nu
zitten wij in de situatie dat hij dan
misschien nog wel staatssecretaris is
maar heel snel daarna niet meer. Ik
vind dat een vreemde figuur.

wordt missionair dan wel demis–
sionair is of dat hij een andere
functie ambieert op dat moment. Het
gaat om de inhoud van zijn
verklaring voor de parlementaire
commissie. Hij zal daarop beoor–
deeld worden en niet op het feit of
hij dan nog verantwoordelijkheid
draagt of niet.

D
Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
Voorzitter! Ik heb geen behoefte aan
een tweede termijn. Ik ben wel zeer
geïnteresseerd in het lijstje van de
minister-president om te zien of het
overeenkomt met het lijstje dat ik
heb voorgelezen. Maar de vraag of
dit debat een novum is of dat het
gebeuren een novum is, is een ander
punt waarop we later eventueel
kunnen studeren.
De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Ik wil mevrouw Laning,
die voor haar fractie spreekt, een
vraag voorleggen in verband met de
redenering die ik heb neergelegd,
namelijk dat er feitelijk sprake is van
een demissionaire status hetgeen
betekent dat politiek controversiele
onderwerpen moeilijk behandeld
kunnen worden. Mag ik haar "op de
man af" vragen of het CDA voluit
bereid is het wetsvoorstel inzake de
derde fase te behandelen met deze
staatssecretaris of is dat niet het
geval?

kanten wordt gedragen
De heer Kohnstamm (D66): Niet
voor niets zijn er voor dat onderwerp
afspraken gemaakt - dat geldt nog
meer voor het "zogenaamde" eutha–
nasie-ontwerp dat niet echt op
euthanasie ziet - niet alleen in de
politiek maar ook op de departe–
menten. Die onevenwichtigheid die
er in de afgelopen tijd tussen Justitie
en Volksgezondheid is gegroeid
wordt alleen maar sterker doordat er
nu een voluit en niet voorlopig
functionerend minister van Justitie
zit en een voluit maar voorlopig
functionerende staatssecretaris, met
alle inhoudelijke gevolgen vandien.
Mevrouw Laning Boerserna (CDA):
Dit is volstrekt kabinetsbeleid maar
ik begin nu wel te denken dat er
misschien nog een verborgen
agenda onder de motie van de
D66-fractie ligt.
De heer Kohnstamm (D66): Ik zou,
hee! eerlijk gezegd, niet weten
welke.

D

De heer Van Otterloo (PvdA):
Voorzitter! Het lijkt mij voor de
bijdrage die de staatssecretaris kan
leveren aan het parlementair
onderzoek niet uit te maken of hij op
het moment waarop hij gehoord

Mevrouw Laning-Boersema (CDA)
Mag ik dan ook nog eens een vraag
stellen? U zei in de pers heel
duidelijk dat u grote zorgen had over
het voorstel voor de Wet genees–
kundige behandelingsovereenkomst.
U weet dat het departement van
Volksgezondheid en het departement
van Justitie daarbij betrokken zijn. Ik
begrijp niet dat u daar zorgen over
heeft, gezien de sterke kracht
waarmee dit wetsvoorstel aan beide

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Ik wil de
minister-president graag danken
voor zijn beantwoording. Ik heb
gezegd dat dit niet de schoonheids–
prijs verdient. Eigenlijk is hier een
beetje sprake van een ongewenste
situatie. De tegenargumenten zijn
gegeven en wij zullen die uiteraard
wegen. Wij staan nu voor de vraag
of die tegenargumenten van
voldoende gewicht zijn om de schaal
zodanig te laten doorslaan dat wij
tegen de motie van collega
Kohnstamm zullen stemmen. Een
ongewenste situatie met een
deugdelijke tegenargumentatie hoeft
niet altijd te leiden tot bestrijding van
de situatie in de zin van een stem
tegen de voorgestelde situatie.
Welnu, in die positie zitten wij. Ik
denk, dat wij tegen de motie zullen
stemmen. Ik heb dat in eerste
termijn niet kenbaar gemaakt, maar
ik wil dat thans doen om duidelijk te
zijn.
Wij hebben nog twee wensen. Wij
willen geen verloren halfjaar op het
beleidsterrein van volksgezondheid,
waar nogal wat urgenties liggen.
Juist deze staatssecretaris heeft ons
dat als Staten-Generaal ingepeperd.
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De voorzitter: Uw spreektijd is al
geruime tijd op. De heer Van
Otterloo kan nog één opmerking
maken.

Mevrouw Laning Boersema (CDA):
Het departement van Volksge–
zondheid is aan zet op dit punt. Onze
fractie is zeer geïnteresseerd in
datgene wat daarvandaan naar ons
toe komt.
De heer Kohnstamm (D66): Dank u
wel, dat is een helder antwoord. Het
CDA heeft kennelijk nog geen
standpunt bepaald.
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Van der Vlies
Ik had daar begrip voor en heb hem
daar waar mogelijk ook in gesteund.
In de tweede plaats heb ik de grootst
mogelijke aarzelingen over een
eventuele nieuwe staatssecretaris na
half januari. Van welke kwaliteit zo
iemand ook is, het gaat om ongeveer
een halfjaar met daarvan weer de
helft missionair en de helft demis–
sionair. Zo moet het althans naar de
mogelijkheden van dit moment
worden ingeschat. Ik denk, dat dit
niet echt geloofwaardig kan zijn en
daarmee wordt zo iemand
beschadigd

D
De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Mijnheer de voorzitter! De
CD-fractie wil bij dezen meedelen,
dat zij de motie van de heer
Kohnstamm niet zal steunen. Met
een brede interpretatie zou het
kabinet c.q. de staatssecretaris
kunnen aanvoeren, dat "zo spoedig
mogelijk" nu precies de procedure is
die wordt gevolgd. Zoals gezegd, ziet
de CD de huidige staatssecretaris in
het Rotterdamse we! tegemoet
zolang het duurt. En als het niet al te
lang duurt, is de staatssecretaris
daar nog eerder wethouder-af met
het opheffen van de gemeente dan
wij hier met een demissionair kabinet
zitten. Maar dat kan in de politiek
voorkomen.

D
Minister Lubbers: Voorzitter! In
antwoord op de opmerkingen van de
heer Van der Vlies zou ik ook in
tweede termijn nog eens willen
opmerken, dat ik niet gelukkig was
met het bericht dat mij gewerd. Dat
is precies hetzelfde. Als je er niet
gelukkig ben, is het wat ongelukkig.
Maar dan moet je er wel het beste
van maken. Ik heb de argumenten
gegeven voor de afweging. Ik ben de
heer Van der Vlies ook dankbaar dat
hij naar die afwegingen heeft willen
luisteren. Ik ben het ook graag met
hem eens op het punt, dat er dan
ook geen verlies van een halfjaar
mag ontstaan. Het werk moet voluit
worden gedaan.
Dat brengt mij tot de opmerkingen
van de heer Lankhorst. Voor een
goed begrip: de fundamentele keuze
was óf op zeer korte termijn weg het pleidooi van de heer Kohnstamm
- öf zo lang mogelijk het werk voluit
voortzetten. Ik heb voor de tweede
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lijn gekozen en daarbinnen is een
sub-afweging gemaakt tussen de
periode tot het kerstreces dan wel
enige tijd later. Ik wil er geen misver–
stand over laten bestaan, dat dit
geen principiële opvatting is van de
regering. Het is een afweging, die
open is voor argumentatie. Indien de
Kamer het in meerderheid op prijs
zou stellen, dat de staatssecretaris
nog wat langer doorgaat - natuurlijk
binnen de absolute, constitutionele
grenzen - dan is dat niet
onbespreekbaar. Ik zou dan met de
staatssecretaris overleggen. Het is
dus meer de zuiverheid die ons beide
ertoe heeft gebracht om gezien de
campagne voor de gemeenteraads–
verkiezingen niet de uiterste termijn
te benutten. Er is dan voluit publi–
citeit, met allerlei interviews. Er is
geen sprake van dat wij geen tegen–
argumenten zien. Het is natuurlijk
altijd moeilijk om te speculeren of de
Kamer de regering niet terecht had
kunnen wijzen als zij onmiddellijk de
door de heer Lankhorst genoemde
tweede positie had gekozen.
Ik kom op de argumentatie en de
redeneertrant van de heer
Kohnstamm. Er moet bij hem sprake
zijn van een misverstand. Ik heb niet
gezegd, dat die argumentatie niet
bepleitbaar is. Sterker: ik heb in de
analyse heel nadrukkelijk de pro's en
contra's van de twee alternatieven zo snel mogelijk weg of zo lang
mogelijk doorgaan - naast elkaar
gelegd. Waar wij uit elkaar gaan, is
bij de inschatting van de positie van
de staatssecretaris in het parlemen–
taire werk op het moment dat
bekend is dat hij op enig moment
niet meer de staatssecretaris zal zijn.
Daarover wil ik nog opmerken dat ik
gedurig door de jaren heen gestuit
ben op een gedachtengang in de
politiek die naar mijn opvatting op
een misverstand berust. Dit misver–
stand is dat het feit dat iemand op
termijn iets anders gaat doen, het
hem nu onmogelijk zou maken om te
functioneren. Het heeft zoiets van:
een minister die toch niet terugkomt,
nemen wij tegen het einde van zijn
periode niet meer zo serieus. Ik
geloof niet dat dat een werking
behoeft te hebben Het kan natuurlijk
wel een dergelijke werking krijgen in
de mate waarin het een gebruik zal
worden dat men elkaar voorhoudt:
wie bent u eigenlijk nog wel, want u
bent niet eens beschikbaar om weer
op de lijst te gaan staan voor de

Tweede Kamer. U hebt al gezegd dat
u geen bewindspersoon meer wilt
worden. Dus wij nemen u minder
serieus. In de mate waarin ledereen
dat zegt, gaat dat een realiteit
worden. Ik bestnjd alleen dat er
aanwijzingen zijn in de praktijk van
het leven dat dat zo is.
Ik heb de aantekeningen doorge–
lezen en dat was de argumentatie
van de heer Kohnstamm. Deze heeft
gezegd dat het toch ongemakkelijk is
dat staatssecretans en Kamer niet
meer op de goede manier tegenover
elkaar staan en dat er minder
mogelijkheden zijn om vertrouwens–
kwesties te stellen. Afgezien even
van het formele punt van de politieke
verantwoordelijkheid van de minister,
waar verschillende sprekers terecht
op gewezen hebben, ben ik het met
die redeneertrant als zodanig niet
eens. Ik vind het eerlijk gezegd
eerder een verarming als je ingaat op
de gedachtengang dat een toekom–
stige positie en het niet doorgaan in
die functie onmiddellijk fatale
gevolgen heeft in het verkeer tussen
regering en Kamer. Ik denk dat die
motie eigenlijk daarover gaat. Ik
bestrijd dat dus ook met enige
nadruk. Ik wil niet zeggen dat er
geen afweging is gemaakt. Die
afweging ligt voor mij op een geheel
ander punt. Als vrijwel vaststaat dat
de staatssecretaris niet de gehele rit
kan uitdienen als de verkiezingen op
de normale datum gehouden
worden, is er dan geen argumentatie
om zo snel mogelijk te wisselen?
Nogmaals, dat punt zie ik. Maar om
dat te onderbouwen met een
redeneertrant dat de staatssecretaris
uit dit debat gaat met het gevoel:
"Hoe moet ik nu verder met die
Kamer omgaan?", daar geloof ik
helemaal niets van. Daarom ben ik
eigenlijk wel blij dat de heer
Kohnstamm dit in een motie
verwoord heeft, zodat de Kamer er
een oordeel over kan uitspreken. Ik
meen dit in alle ernst, want dan
weten wij tenminste waar wij aan toe
zijn. Het is dus juist op staatsrechte–
lijke motieven dat ik het debat wil
voeren.
Geen enkel voorbeeld is verge–
lijkbaar met het andere Laat ik mij
nu tot één voorbeeld beperken en
toch werkelijk niet het geringste. Ik
kan in onze staatsrechtelijke geschie–
denis bijna geen zwaarder voorbeeld
vinden dan dat van de toenmalige
minister van Defensie die zich
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Lubbers
beschikbaar verklaarde af te treden
en aankondigde dat hij dat deed om
vice-president van de Raad van State
te worden. Dat was niet in een
demissionaire periode. Het was een
zwaar geval, dat niet onopgemerkt
door deze Kamer is gegaan. Er zijn
de nodige debatten over gevoerd of
dat wel goed was, of dat wel kon. Ik
wil het graag nog eens nalezen, maar
de pointe van dat debat was niet het is ook zeker niet op die manier
geëindigd - dat indien gepersisteerd
werd bij de lijn waartegen verschil–
lende fracties toen bezwaren tegen
hadden, ik herinner mij dat nog heel
goed, de minister dan onmiddellijk
had moeten vertrekken. Dat is toen
niet gezegd. Dus men kan werkeiijk
niet uit de precedenten van de
geschiedenis de argumenten
ontleden, integendeel!
De heer Kohnstamm (D66): In
dezelfde casuspositie waar de
premier het over heeft, was, als ik
het goed heb nagelezen, ten eerste
het punt dat het om een kabinet ging
dat op een termijn van een of twee
maanden verkiezingen had en dus
zou worden ontbonden, althans de
portefeuilles ter beschikking zou
stellen van Hare Majesteit, en ten
tweede dat, en dat was het
hoofdpunt van dat debat, of een
kabinet in die situatie het zich kan
veroorloven om een zodanig belang
rijke benoemmg te plegen.
Minister Lubbers: Akkoord, dat was
toen het hoofdpunt. Daarover ging
het verschil van mening. Er was een
belangrijke minderheid in deze
Kamer die dat een ongelukkig besluit
vond. Maar waar het mij nu om gaat
is dat, toen dat er eenmaal bij dat
besluit gepersisteerd was, in deze
Kamer geen ontwikkeling is geweest
die leidde tot de uitspraak dat de
minister dan maar onmiddellijk
moest aftreden. En dat is interessant
in het licht van de zorgvuldige
analyse die de geachte afgevaar–
digde heeft gemaakt.
De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Je zou nog kunnen filoso–
feren over het aftreden op termijn
om een functie te vervullen zoals de
heer Van den Broek heeft gedaan of
een andersoortige vergelijkbare
functie. Dan is het van het ene ambt
in het landsbelang naar het andere
ambt in het landsbelang. Zo berede–
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neerde de premier zijn steun aan de
heer Van den Broek destijds ook. Het
is echter wat anders om het ambt
van minister of staatssecretaris te
verlaten om niet elders als het ware
in het landsbelang op te treden,
maar in het belang van een partij in
een stad. De vraag is of de duiventil
die mogelijkerwijze daaruit voort–
vloeit gewenst is. Ik heb van de
premier begrepen dat hij dat niet
vindt. Ik heb ook begrepen dat hij
gevoel heeft voor het argument dat
de verhoudingen anders komen te
liggen op het moment dat tijdens de
rit, terwijl er nog geen sprake is van
een demissionaire status van een
kabinet als zodanig, een staatssecre–
taris of minister zegt: ik vertrek.
Minister Lubbers: Mijnheer de
voorzitter! Natuurlijk is het kabinet
het allerbeste. ledereen zou dus ook
in dat kabinet moeten blijven en
geen andere dingen moeten willen.
Dat geldt iedere dag dat het kabinet
kan doorgaan; dat klinkt in ieder
geval uit mijn mond. Dat wil ik de
geachte afgevaardigde niet
afstrijden. Als dit debat bedoeld was
om dat nog eens duidelijk te maken,
dan zijn wij het daarover geheel
eens. Maar op het moment dat er
toch iets anders moet gebeuren, zeg
ik natuurlijk als Rotterdammer: ga
naar Rotterdam.
De beraadslaging wordt gesloten.

D
De voorzitter: Overeenkomstig het
besluit dat de Kamer gisteren heeft
genomen, stel ik voor, morgen te
stemmen.
De heer Franssen (WD): Voorzitter!
Ik kan het niet anders zien dan dat
de motie die is voorgesteld door de
heer Kohnstamm toch het karakter
heeft van een motie van
wantrouwen. Ik meen daarom dat, in
afwijking van het besluit dat gisteren
is genomen, heden over de motie
moet worden gestemd. Dan is er ook
duidelijkheid.
De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Ik heb gisteren aan de
zittende voorzitter gevraagd om zo
spoedig na het debat over eventuele
ingediende moties te stemmen.
Ofschoon ik de redenering van de
heer Franssen verre van mij werp -
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het is geen motie van wantrouwen,
want dan zou het over de inhoud
gaan, maar het is de consequentie
die ik bepleit van datgene wat
besloten is - vind ik dat het
verstandig zou zijn om zo snel
mogelijk over de motie te stemmen.
De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! De SGP-fractie vindt ook
dat er zo snel mogelijk over de motie
dient te worden gestemd. Dat lijkt
ons het zuiverst.
De heer Van Otterloo (PvdA):
Voorzitter! Het gaat over personen.
En over personen moet aanstonds
gestemd kunnen worden.
Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
Voorzitter! Ik denk dat het prima zou
zijn om nu te stemmen.
De voorzitter Heeft een van de
leden bezwaar tegen stemmen op
zeer korte termijn?
De heer Lankhorst (Groen Links):
Als het op een zodanig tijdstip is dat
ik even fractie-overleg kan hebben,
lijkt het mij redehjk Na de avond–
pauze lijkt mij een mooi moment.
De voorzitter: Gehoord de Kamer,
geef ik er de voorkeur aan om een
kwartier te schorsen en dan te
stemmen. Kan de heer Lankhorst,
gehoord de andere opvattingen, zich
daarmee verenigen?
De heer Lankhorst (Groen Links):
Voorzitter! Ik zal eens kijken waar al
mijn fractieleden zijn en of ik hen in
vijftien minuten kan raadplegen. Om
drie uur kom ik terug en dan meld ik
het u.
De voorzitter Dan zullen wij over
een kwartier stemmen.
De vergadering wordt van 14.45 uur
tot 15.00 uur geschorst.
De voorzitter Alvorens de motie in
stemming te brengen, geef ik de
heer Lankhorst, op zijn verzoek,
gelegenheid tot het afleggen van een
stemverklaring vooraf.

D
De heer Lankhorst (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! De fractie van
Groen Links zal voor de motie van
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Lankhorst
D66 stemmen. Wij hebben - dat heb
ik in het debat ook duidelijk gemaakt
- de argumentatie van het kabinet
wel kunnen volgen, maar het feit
blijft staan dat half jariuan nu precies
het midden houdt tussen snel
weggaan en zo lang mogelijk blijven
zitten. Ondanks alles wat er is
gewisseld, betekent dat natuurlijk
toch dat er geen echte keuze is
gemaakt. Dat vinden wij jammer en
daarom zullen wij voor de motie
stemmen.

Minister Ritzen: Mijnheer de
voorzitter! Ik begrijp dat de emoties
in dit huis wellicht nog worden
beziggehouden door andere zaken
dan de Leerplichtwet. Toch wil ik
erop wijzen dat een van de belang–
rijkste elementen voor de ontwik–
keling van onze samenleving de
kracht van het onderwijs is en dat
om die kracht te versterken en in de
komende jaren tot zijn recht te laten
komen, wij het van het allergrootste
belang zullen moeten blijven vinden
om te bevorderen dat de juiste
maatschappelijke keuzen worden
gemaakt.
Ik begin mijn betoog vanuit de
principiële invalshoek, waarmee ook

een aantal van de geachte afgevaar–
digden hun betoog begonnen. Alle
sprekers hebben benadrukt dat
leerplicht van het allergrootste
belang is en dat verdere stappen
zullen moeten worden gezet om te
bevorderen dat de leerplicht ook
effectief is. Wanneer ik mijn betoog
zo begin, heb ik impliciet al mijn
dank betuigd aan de wijze waarop
gesproken werd over die principiële
lijn en de ondersteuning op hoofd–
punten van de aanpak van het
kabinet, maar ook aan alle gemaakte
opmerkingen over de uitwerking die
het kabinet heeft gekozen ten
aanzien van zowel Leerplichtwet - nu
formeel in een wetsvoorstel
vastgelegd - als de notitie over
voortijdig schoolverlaten. Die werd
door de Kamer terecht gezien als
een complement.
Ik wil meteen de vraag beant–
woorden die eerder werd gesteld en
die eigenlijk al door de Kamer zelf is
beantwoord. Waarom vond de
minister het nodig om met
betrekking tot de notitie "Een goed
voorbereide start" bij de Kamer aan
te dringen op een eerdere behan–
deling, los van de Leerplichtwet? Dat
heb ik gedaan tegen de achtergrond
van de constatering dat de
Leerplichtwet niet eerder behandeld
kon worden en van de grote haast
die wij allemaal hebben met het
verder vormgeven van het versterken
van die kracht van ons onderwijs in
de samenlevmg
Mijnheer de voorzitter! Ik ben
meer geneigd de principiële kant van
de Leerplichtwet en van het
voorkomen van voortijdig schoolver–
laten op een positieve wijze te
definiëren: het bevorderen van een
goed voorbereide start voor een
ieder. Deze principiële kant vloeit vrij
vanzelfsprekend voort uit de
overheidsrol ten aanzien van het
onderwijs. Deze overheidsrol staat
sterk in het teken van de ontplooiing
van talent. Ik heb gisteren nog eens
kunnen zien uit het onderzoek van
het Sociaal en cultureel planbureau
hoe breed inmiddels de lijn wordt
onderschreven dat de overheid juist
de rol heeft van het tot ontplooiing
brengen van talent. Overigens vindt
de samenleving dat hiervoor ook de
middelen beschikbaar moeten
vvorden gesteld. In dit kader bestaat
in de samenleving breed de indruk ik heb in een interview gesproken
over een semi-referendum - dat deze

ruimte in de komende jaren moet
blijven bestaan, opdat mensen ten
volle kunnen participeren in onze
samenieving. Deze samenleving stelt
hoge eisen aan kennis - waarbij ik
zou willen spreken over kennis in een
sociale context - zowel bij het indivi–
duele functioneren buiten de arbeid
als in de arbeid. Hierbij is het
functioneren in de arbeid weer van
het allergrootste belang voor het
breder functioneren in de samen–
leving, het niet afhankelijk zijn van
een uitkering. De ontplooiing van
talent is in toenemende mate zowel
een sociale als een economische
noodzaak.
Mijnheer de voorzitter! Als de
overheid ergens onomstreden een
paternalistische rol mag hebben, dan
is het ten aanzien van het onderwijs
en de leerplicht. Ik bedoel dit in die
zin dat het hier vanzelfsprekend
wordt geacht en zelfs in interna–
tionale verdragen is vastgelegd dat
de keuze van het individu, de leerling
of de ouder, niet doorslaggevend kan
zijn wanneer deze zou uitgaan naar
het niet deelnemen aan onderwijs.
De leerplicht is wereldwijd geaccep–
teerd vanuit de opvatting dat het om
een toekomstige generatie gaat die
je moet beschermen tegen wellicht
andere opvattmgen van ouders en in
elk geval zichzelf. In dit kader zijn er
overigens een aantal historische
opmerkingen gemaakt bijvoorbeeld
over Michiel de Ruyter. Hier zouden
nog andere namen aan toe te voegen
zijn, zoals Cornelis Verolme en
dergelijke.
Het is goed om hierbij op te
merken dat voortijdig schoolverlaten
gelukkig afneemt. Dit hangt
natuurlijk samen met de leerplicht,
omdat schoolverzuim en het niet
nakomen van de leerplicht vaak de
kiem legt en een eerste stap is op
weg naar voortijdig schoolverlaten.
Ook al neemt voortijdig schoolver–
laten gelukkig af, de opvatting van
het kabinet is dat dit sneller moet
gaan en dat dit in nog groter omvang
moet worden tegengegaan.
Het element van de leerplicht dient
er dan ook toe, te bevorderen dat
schooldeelname voluit tot stand
komt. Ikwil hierbij graag
benadrukken dat schoolverzuim
wellicht als avontuur zou kunnen
worden gezien en dat hier op zich
niets tegen is wanneer het niet leidt
tot structureel schoolverzuim. Wij
spreken voortdurend over structureel
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In stemming komt de motie–
Kohnstamm (23434, nr. 2).
De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 en Groen Links voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
Ik stel voor, stuk 23434, nr. 1 voor
kennisgevmg aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Leerplichtwet 1969 en
enkele andere wetten (22900),
- de notitie inzake voortijdig
schoolverlaten (22994).
(Zie vergadering van 5 oktober
1993.)
De (algemene) beraadslaging wordt
hervat.
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Ritzen
schoolverzuim. Ik wijs er wel op dat
het alleen maar een avontuur kan zijn
in geval dit gepaard gaat met risico
Dit betekent dat de sancties in dit
opzicht van de aard moeten zijn
zoals wij indertijd hebben voorge steld bij de oorspronkelijke wet en
zoals wij nu voorstellen voor de
verdere ontwikkeling.
Er is sprake van een afnemend
percentage van leerlingen dat
voortijdig de school verlaat Het gaat
om een afnemend aantal. Gelijktijdig
beginnen wij de lat geleidelijk iets
hoger te leggen Wij leggen de lat nu
op het niveau van een primaire start–
kwalificatie, een afgeronde beroeps–
opleiding of een hiermee gelijk–
waardige kwalificatie. Als wij dan
spreken over het aantal personen dat
zonder kwalificatie het onderwijs
verlaat, dan gaat het toch nog altijd
om een schatting. We kunnen er dan
inderdaad zelfs zo'n 10.000
personen naast zitten, maar wij
spreken dan over de orde van
grootte van circa 80.000 personen
per jaar. Wij weten het inderdaad
niet exact, omdat de definities niet
overal precies op dezelfde wijze
worden gehanteerd.
Waarom die norm gehanteerd?
Aan de ene kant is er sprake van het
ervaringsgegeven, wat ook door de
heer Van der Vlies naar voren is
gebracht. Er is sprake van een topva–
caturelijst die zich juist rondom het
gebied van deze norm afspeelt.
Elsevier had in de afgelopen week
hierover een interessant stuk.
Tegelijkertijd neemt echter de
werkloosheid procentueel toe
naarmate het opleidingsniveau
afneemt. Te zien is dat de
werkloosheid daar is geconcentreerd
en wij weten dat deze werkloos–
heidsconcentratie vrij structureel is.
Het is niet zo dat er geen kansen zijn
op werk: de "vacature top-tien" wijst
dat ook uit. Het is echter wel zo dat
dit soort werk vaak gecombineerd is
met lange perioden van
werkloosheid.
Wij weten ook allemaal dat de
samenstelling van de beroepsbe–
volking naar opleidingsniveau heel
sterk tendeert in een andere richting,
overeenkomstig de kennisintensiteit
van produkten. Gezien de lange–
termijnontwikkeling, die juist in de
afgelopen weken hier zeer nadruk–
kelijk aan de orde is geweest toen
wij spraken over het werkgelegen–
heidsbeleid, moet het duidelijk zijn

dat, willen wij in de internationale
vaart der volkeren overeind blijven,
de kennisintensiteit van produkten
zal moeten toenemen. Dit betekent
dat het werk voor de ongeschoolden
verder zal afnemen.
Ik kom toch nog even terug op
Michiel de Ruyter en Cornelis
Verolme. Zij konden misschien in
hun tijd rondkomen met zo weinig
opleiding, maar ik zeg hier nadruk–
kelijk bij dat zij toen ook de uitzonde–
ringen op de regel waren. Ik zou de
mensen uit die tijd niet de kost willen
geven die met zo weinig opleiding op
een heel andere wijze terecht–
kwamen. Naar mijn mening is het
beeld, dat er steeds minder uitzon–
dermgen zullen zijn op de regel dat
wie niet het minimumkwalificatie–
niveau heett, ook moeilijk in staat zal
zijn om zich op de arbeidsmarkt te
handhaven en daarmee in staat zal
zijn, in een eigen inkomen te
voorzien. Er is dus in mijn ogen geen
sprake van morele paniek, maar van
investeren in menselijk kapitaal als
een kwestie van lijfsbehoud.
Voordat ik de stap maak naar het
logische vervolg - de vraag wat het
kabinet vindt van kwalificatieplicht maak ik eerst een tussenstap. Wat is
namelijk de achtergrond van het
schoolverzuim, dat vaak de kiem legt
voor het voortijdig schoolverlaten en
vaak ook samengaat met het niet
behalen van de startkwalificatie?
Naar mijn mening moet dit gebracht
worden in de termen waarin de
meesten van de geachte afgevaar–
digden reeds spraken en moeten wij
spreken over "duw– en trekeffecten".
Duweffecten worden veroorzaakt
vanuit de school en trekeffecten
vanuit de samenleving. De school
heeft voor veel leerlingen niet de
betekenis - ik omschrijf het voor
mijn gevoel heel precies - die zij zou
kunnen hebben, in die zin dat de
school niet de kwaliteiten die ieder
persoon heeft, ten volle tot
uitdrukking brengt. Zij wijst juist op
de kwaliteiten die nog ontbreken of
op zaken waar men het niet goed in
doet. Ons schoolwezen heeft een
ontwikkeling doorgemaakt waarin
veel leerlingen systematisch "deuken
oplopen". Deze leerlingen worden er
van de ene klas op de andere steeds
weer op gewezen dat zij eigenlijk op
die school niet goed functioneren.
Dit bedoel ik dus met "niet het beste
naar voren brengen" en "wijzen op
de dingen die niet goed zijn". Bij

leerlingen ontstaat een zelfbeeld dat
op dit punt niet voldoende in
positieve zin kan worden ontwikkeld.
De heer Franssen was van mening
dat het voorgaande vaak al in het
basisonderwijs gebeurt en daar sluit
ik mij bij aan. Ik ben het met hem
eens dat er vaak een ontwikkeling tot
stand komt waarbij de school er
onvoldoende in slaagt om de leerling
aan te spreken op de aspecten waar
hij of zij goed in functioneert. Dat is
slechts één aspect; ik wil zeker niet
aangeven dat hiermee het gehele
aspect van schoolverlaten in kaart is
gebracht. Er zijn ook specifieke
problemen. Er kunnen problemen
thuis zijn en het is bekend dat
bijvoorbeeld incestproblemen
kunnen leiden tot het blokkeren van
leren. Er kunnen allerhande
omgevingsfactoren een rol spelen en
deze zitten als het ware tussen de
duw– en trekeffecten in.
Naast de duweffecten zijn er de
trekeffecten vanuit de samenleving,
waarover de heren Van der Vlies en
Leerling spraken. Soms is het buiten–
gewoon aangenaam voor leerlingen
om, zeker in combinatie met de
duweffecten, de school als een
oninteressante omgeving te zien
waarin zij niet tot hun recht komen,
terwijl daarbuiten de samenleving
heel interessante kanten heeft van
geld en goederen, dus van een
materiële omgeving die kan
aantrekken, vanuit werk, maar ook
vanuit criminaliteit. Ik meen, dat wij
de ogen hiervoor open moeten
houden. Tegelijkertijd teken ik hierbij
aan, dat het gelukkig gaat over een
zeer beperkt percentage. Wanneer
wij spreken over die 80.000
voortijdige schoolverlaters, dan gaat
het hoogstens om 1000 leerlingen
die zich bevmden in de sfeer van de
criminaliteit. Tot de heer Leerling zeg
ik dat wij ons daarop niet te veel
moeten concentreren. Wij moeten
wel aangeven, dat voor elke groep in
de maatvoering een eigen aanpak tot
stand moet worden gebracht. Die
aanpak voor die 80.000 betreft niet
de kampementen. De aanpak begint
bij de school, in zekere zin bij de
basisschool. De heer Franssen sprak
over dit vrij fundamentele punt. Wat
mij betreft, wordt geen additionele
taak bij de school gelegd. In een
debat met de scholen dient de wijze
van pedagogiek, de aanpak te
worden versterkt.
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De heer Franssen (VVD) Ik ben
uiteraard zeer verguld, dat de
minister het eens is met mijn consta–
tering. Mijn vraag ging natuurlijk wel
verder. Wat doet de minister eraan
om die school daartoe in staat te
stellen? Dat is de hamvraag. Wat
gaat de minister doen met het advies
van de Raad voor het jeugdbeleid?
Minister Ritzen: Ik heb mij buiten–
gewoon goed voorbereid op de
beantwoordmg van alle vragen. Ik
heb de vragen zelfs in een bepaald
kader proberen te plaatsen, opdat er
maximale coherentie en consistentie
zouden kunnen zijn. Ik was de vraag
niet vergeten.
Mevrouw Sipkes slaakte een
verzuchtmg, die ik in belangnjke
mate kan delen. Er komt veel op de
scholen af. Het is een buitengewoon
complexe zaak. Er zijn zoveel
verschillende elementen van
receptuur. Er is sprake van verschil–
lende invalshoeken die aanleiding
geven tot verzuim en voortijdig
schoolverlaten. De complexiteit van
het fenomeen op zichzelf geeft
aanleiding tot complexiteit van
handelen. Ik ben het met haar eens,
dat op het niveau van de school het
aantal draadjes dient te worden
verminderd. Mevrouw Sipkes
verwoordt daarmee iets, wat zij
wellicht heeft aangetroffen in het
onderzoek van het Sociaal en
cultureel planbureau en van ITS over
de wijze, waarop het onderwijsbeleid
wordt ervaren. Een van de klachten
is, dat het niet altijd zichtbaar is,
waarom die verschillende maatre–
gelen van het overheidsbeleid niet
meer in onderlinge coördinatie en
combinatie tot stand komen. Het is
een invalshoek, die in de afgelopen
jaren nadrukkelijk een rol heeft
gespeeld in het beleid. Ik ben ervan
overtuigd, dat wij hiermee nog niet
het eindpunt hebben bereikt.
Ik maak thans, ook in de logica,
een overstap naar de breed gestelde
vraag - in feite een ondersteuning
van het kabinetsbeleid - of wij de
weg naar de kwalificatieplicht willen
verkennen. In het kabinet is hierover
uitvoerig van gedachten gewisseld.
Er is een groepering in het kabinet
die zich afvroeg, of nu al niet verder
moest worden gegaan. Een andere
groepering vond, dat niet al te snel
stappen in dat opzicht moeten
worden gezet. De principiële
benadering is, dat wij die weg
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nadrukkelijk verder willen verkennen.
Er is de positieve grondhouding, dat
die kwalificatieplicht noodzakelijk is.
Daarvoor is in de Kamer brede steun.
In de nota "Blijven leren" is het
beleidskader voor de vormgeving van
de kwalificatienorm aangegeven. Wij
hebben in die nota een weg aange–
geven voor een verdere ontwikkeling
van die gedachtengang. In de
afgelopen weken heeft die weg vorm
gekregen, in die zin, dat wij intensief
in gesprek zijn met de werkgevers
over mogelijk te maken afspraken.
Wij zijn ook zeer intensief in gesprek
met de Wetenschappelijke raad voor
het regeringsbeleid over een advies–
aanvrage. Voordat het kabinet een
advies vraagt, wordt vaak van
tevoren uitvoerig overleg gevoerd
over de vraag, hoe de adviesaan–
vrage eruit moet zien. Er zijn
namelijk vele vragen te stellen. De
heer Nuis stelde een vraag naar
aanleiding van de assistent-beroeps–
beoefenaar. Moet voor iedereen zo'n
kwalificatieplicht worden ingesteld of
moet er sprake zijn van onthef–
fingen? In hoeverre moeten die
ontheffingen weer worden gebonden
aan een deelkwalificatieplicht? Hoe
gaat men om met de rol van de
werkgevers in dezen? Als iemand
ongekwalificeerd is en aan het werk
gaat, wat is dan precies de rol van
de overheid en wat is de rol van de
werkgever? In de nota "Blijven leren"
staat dat op het bedoelde moment
de werkgever verantwoordelijk is
voor het voldoen aan de kwalificatie–
plicht. Dat moet dan ook een
onderdeel zijn van het arbeidscon–
tract. Men kan zich wel voorstellen
dat dit geen onderwerp is dat direct
leidt tot eensgezindheid in opstel–
lingen maar toch heb ik wat dit
betreft bij werkgevers de bereidheid
gevonden om het debat hierover ten
volle aan te gaan.
De WRR heeft laten weten dat hij
deze en andere vragen bij de
advisering wil betrekken. Ook wil die
raad ingaan op het punt dat door de
heer Van der Vlies naar voren is
gebracht. Hoe zou een geleidelijk in
te voeren kwalificatieplicht sporen
met de algemene behoefte aan
menskracht op bepaalde opleidings–
niveaus, zoals die zich in de
komende jaren zal manifesteren? Ik
meen dat de Kamer het voornemen
heeft om de nota "Blijven leren" voor
november 1993 te agenderen.
Simultaan worden door het kabinet
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acties ondernomen om te komen tot
het verder verkennen van dit pad.
De heer Franssen (VVD) Ik weet
niet of de Kamer al een besluit heeft
genomen in verband met die
agendering. De vraag rijst wanneer
het voorbereidende overleg met de
werkgevers en met de WRR kan
worden afgerond. Het is van belang,
te weten wanneer de WRR de defini–
tieve adviesaanvrage krijgt en hoe
lang die raad er vervolgens over
denkt te doen om het advies uit te
brengen, mede gelet op de kabinets–
formatie die het volgende jaar zal
plaatsvinden. Wellicht moeten in het
kader daarvan verdergaande
besluiten worden genomen.
Minister Ritzen: Het gesprek met de
werkgevers zal in voorlopige zin
tegen het einde van dit jaar kunnen
worden afgerond. In de komende
weken zal, zo verwachten wij, de
adviesaanvrage ten behoeve van de
WRR kunnen worden afgerond.
Echter, de WRR heeft met nadruk
aangegeven dat het hier een
onderwerp betreft waarover niet
binnen enkele maanden kan worden
geadviseerd. De periode die men
hierbij voor ogen moet houden,
strekt tot eind 1994. Dat betekent
dat de opstap naar het regeerak–
koord hierin nog niet direct besloten
ligt.
De heer Huibers (CDA): Voorzitter!
Ik heb begrip voor de complexiteit
van deze kwestie maar ik vraag mij
toch af of de minister niet kan bevor–
deren dat een voorlopig advies kan
worden betrokken bij de vragen die
in het kader van de kabinetsformatie
aan de orde komen. Het zijn vrij
fundamentele zaken waarover wij nu
spreken en dat doe je niet even op
een achternamiddag.
Minister Ritzen: Ik zal dit punt van
de heer Huibers graag oppakken
zoals hij het formuleert, voorzitter.
Wij moeten inderdaad trachten te
komen tot een voorlopig advies, een
eerste inventarisatie en stellingname,
waarna een vervolgadvies aan de
orde kan komen. Dat vervolgadvies
kan dan na mei 1994 verschijnen.
Van belang is inderdaad dat er in het
begin van 1994 al iets ter tafel komt,
dat een aanknopingspunt kan
vormen bij het opsteilen van een
regeerakkoord.
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Voorzitter, zij het met verschil–
lende opvattingen is er veel aandacht
gegeven aan de regionale
meldcentra Duidelijk is dat niemand
behoefte heeft aan nog meer borden
aan de muur. Dat geldt dus ook voor
nieuwe bordje "RMC". Verschillende
fracties hebben aangegeven dat de
leerplichtambtenaar meer in het
centrum van de regionale aanpak zou
moeten staan. Ik heb daar begrip
voor. Tegelijkertijd vraag ik aandacht
voor het gegeven dat in eerder
gehouden mondelinge overleggen
een aantal afgevaardigden de
regering aanspoort om een aantal
bestaande experimenten met
betrekking tot voortijdig schoolver–
laten niet te discontinueren tot dit
debat zou plaatsvinden. Ik heb daar
maximale ruimte voor geboden. Dit
waren overigens niet de experi–
menten voor leerplichtambtenaren.
Het waren bijzondere experimenten
in Groningen, Drenthe en Zeeland.
Mevrouw Sipkes doelde hierop
toen zij sprak over de bestaande
aanknopingspunten. Wij willen met
de regionale meld– en coordmatie–
punten als volgt omgaan. Ik begin
met op een andere wijze om te gaan
met het begrip "aanjager". Die
aanjager zou inderdaad kunnen
vervallen als ik de suggestie om met
de VNG om tafel te gaan zitten
uitwerk met het oog op het bereiken
van een akkoord over het tot stand
komen van regionale meld– en
coördinatiepunten. De gemeenten
nemen daarvoor de verantwoorde–
lijkheid. Er zal sprake van zijn een
maximale bovenregionale aanpak.
Het is niet altijd noodzakelijk ciat
voor een aanpak op RBA-niveau
wordt gekozen. Bij voorkeur dient dit
wel te geschieden in een setting
waarbij er in elk geval coherentie is
op RBA-niveau. De gemeenten
dienen in het bijzonder rekening te
houden met bestaande experi–
menten. De bestaande organisaties
kunnen eventueel in dat opzicht de
functie van regionaal meld– en
coördinatiepunt vervullen. De
gemeente Groningen kan bijvoor–
beeld de functie van regionaal meld–
en coördinatiepunt laten vervullen
door het AOB.
Het is belangrijk dat met de
gemeenten nadrukkelijk wordt
afgesproken dat het geoormerkt geld
is. Dat geld ligt voor bepaalde
prestaties voor een aantal jaren vast.
Vervolgens vindt een evaluatie plaats
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of kunnen de middelen conform de
doelstellingen gebruikt worden.
De heer Huibers (CDA): Ik begrijp
dat er overleg gevoerd wordt met de
VNG. Desalniettemin moeten er
regionale meldcentra komen. Het
gaat om de uitbreiding en de
versterking van de positie van de
leerplichtambtenaar. Daarom moeten
registratie, de melding en de
doorverwijzing goed vorm worden
gegeven. Wij hebben dan toch geen
regionaal meldpunt nodig?
Minister Ritzen: Wat mij betreft, is
dat semantiek. Het hoeft van mij
geen regionaal meldcentrum te
heten, als die functies maar worden
vervuld. Daarover bestaat geen
verschil van inzicht. Het gaat mij
erom dat de functies verankerd
worden en dat ze overal in elke regio
aanwezig zijn, zodat een nationaal
dekkend netwerk tot stand is
gekomen, waardoor het voortijdig
schoolverlaten van elke leerling in
kaart wordt gebracht.
Oe heer Huibers (CDA): Het is meer
dan semantiek. Het wordt dan
duidelijk dat de leerplichtambtenaar
de spil is waar het om draait. Over
het versterken van zijn functie, en via
hem het organiseren van de daarnet
door mij genoemde functies, gaat u
overleg voeren met de VNG.
Minister Ritzen: Dat was niet mijn
gedachte. Daar moet ik heel duidelijk
over zijn. Het is de verantwoorde–
lijkheid van de overheid dat de
functies worden vervuld van
registratie en trajectbegeleiding. In
eerste instantie worden de
gemeenten op die functies aange–
sproken. Wat mij betreft is de
leerplichtambtenaar daarin een
entiteit - en ik druk mij hard uit - die
uitsluitend wordt aangesproken op
grond van het vervullen van de
functies. Het is niet vanzelfsprekend
een sine qua non. Ik ga ervan uit dat
in vele gemeenten de leerplichtamb–
tenaren deze functies kunnen gaan
vervullen op basis van een contract
dat het vervullen van de functies
regelt. Over een aantal jaren dient
vastgesteld te kunnen worden dat
die functies zijn vervuld. Ik heb er
moeite mee om gemeenten te
verbieden voor het AOB te kiezen.

het volgende niet. Uit alle analyses is
gebleken dat, willen wij de
Leerphchtwet op een goede, betere
manier uitvoeren dan tot nu toe is
gebeurd, dan rnoeten wij de positie
van de leerplichtambtenaar
versterken. Willen wij voorts de
uitvoering van de Leerplichtwet
verbreden tot een betere aanpak van
het probleem van het voortijdig
schoolverlaten, dan moet ook tegen
die achtergrond de positie van de
leerplichtambtenaar versterkt
worden. Dit wil ik als een sine qua
non zien. Dit laat u door de gekozen
constructie in het luchtledige
hangen. Immers, de mogelijkheid
wordt geopend dat er een andere
figuur dan de leerplichtambtenaar
ontstaat. Welnu, dan is de leerplicht–
ambtenaar niet de spil die hij moet
zijn en er ontstaan dan aparte struc–
turen naast elkaar. Dat zal de inzich–
telijkheid van het beleid niet ten
goede komen.
Minister Ritzen: Ik moet één punt
van mijn opstelling inderdaad verder
preciseren. Die opstelling geeft mijns
inziens in eerste instantie de
gemeenten wel de maximale ruimte.
Voorts wil ik in mijn overleg met de
VNG graag benadrukken dat er een
goede relatie moet zijn tussen
handhaving van de leerphcht en
voortijdig schoolverlaten. Dat is op
verschillende manieren mogelijk. Ik
maak uit de opmerking van de heer
Huibers in dit verband op dat hij
meent dat de leerplichtambtenaar
het moet doen. Maar wanneer hij het
zodanig formuleert dat die niet per
se nodig is, als er maar een
samenhang is, bestaat daar eensge–
zindheid over. Ik denk aan deze
volgorde: met gemeenten overleg
voeren, gemeenten aan zet en
gemeenten kunnen deze werkzaam–
heden door anderen laten verrichten,
maar wel in nauwe samenhang met
de leerplichtambtenaar, als het gaat
over het schoolverzuim en aspecten,
de leerplicht betreffend.

De heer Franssen (WD): Ik begrijp

De heer Franssen (WD): Wij weten
toch uit de praktijk dat in heel veel
gemeenten die leerplichtambtenaar
door de houding van die gemeenten
a. niet is aangesteld en b. niet de
functie heeft kunnen vervullen en
uitoefenen op de manier die de wet
eigenlijk verlangt? De bedoeling van
zeer velen in deze Kamer is om bij de
herziening van de Leerplichtwet juist

Leerplichtwet/voortijdig
schoolverlaten

6 oktober 1993
TK8

8-449

Ritzen
te benadrukken dat de leerplicht–
ambtenaar de plaats en de functie
krijgt die hem wettelijk toekomt en
dat de gemeenten daar niet onderuit
kunnen. U opent nu de opnieuw
mogelijkheid voor de gemeenten om
de leerplichtambtenaar niet de
gewenste spilfunctie te laten
vervullen. Vandaar dat wij dit zozeer
benadrukken
De heer Van der Vlies (SGP): Ik
sluit mij aan bij de woorden van mijn
collega's over de positie van de
leerplichtambtenaar als spin in het
web. Het is welhaast kenmerkend
dat de minister tot nu toe niet heeft
gesproken over de positie van de
school in dit kader. Daar gebeurt het
namelijk. Met name het lijntje tussen
leerplichtambtenaar en school moet
versterkt worden. Dat punt moet
helder zijn. Nogmaals, daar gebeurt
het. Natuurlijk is er de arbeidsmarkt–
relevantie en zijn er de interacties
wat dat betreft. Wil de minister
daarop ingaan?
De heer Huys (Pvd.A) Ik plaats een
kanttekening bij de opmerkingen tot
nu toe. De versterking van de positie
van de leerplichtambtenaar loopt via
de onderhavige wet. De RMC's gaan
over niet-leerplichtigen. Evenals voor
de minister is het voor mij de vraag
of de leerplichtambtenaar dit
onderdeel absoluut moet uitvoeren.
Het verband is mij duidelijk. Als een
gemeente tot de wijsheid komt om in
het verlengde van de taak van de
leerplichtambtenaar een andere
organisatie het deel van de
niet-leerplichtigen te laten uitvoeren,
wie zijn wij om te zeggen dat de
leerplichtambtenaar dat moet doen?
De heer Nuis (D66): Over dit laatste
ben ik het niet helemaal met collega
Huys eens. Het vorige onderwerp dat
de minister aansneed en dat over de
kwalificatieplicht ging, heeft volgens
mij hier alles mee te maken. Als wij
willen groeien naar een kwalificatie–
plicht, zal men ook de leerplichtamb–
tenaar moeten laten groeien naar
een kwalificatieplichtambtenaar.
Anders wordt van tevoren de lijn die
wij allemaal hebben ingezet en
waarover wij de Wetenschappelijke
raad voor het regeringsbeleid laten
informeren, afgesneden. Daarmee is
een soort chaotisering van het veld
veroorzaakt. Mijn vrees is dat
hierdoor de beoogde ontwikkeling
bemoeilijkt wordt.
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Minister Ritzen: Ik ben buiten–
gewoon verheugd over het feit dat
hierover op deze wijze gesproken
kan worden. In de eerste plaats over
de combinatie. Wij spreken in feite al
over opstapjes naar zo'n kwalificatie–
plicht. Het is goed, die loopplank
geleidelijkaan uit te leggen. Dat
betekent ook het leggen van verbin–
dingen tussen de kiemen die er in de
voorfase liggen, en het punt waar
voortijdig schoolverlaten optreedt. Er
komt echter een "maar". Ik wijs op
de debatten die hier breder worden
gevoerd over de inrichting van de
overheid. Dat gebeurt in het kader
van de commissie-Deetman. Bij de
inrichting van de overheid gaat het
niet zozeer om een kabinets–
standpunt als wel over een kabinets–
notitie naar aanleiding van een
rapport van de commissie-Deetman.
Wij hebben er natuurhjk geen
standpunt over.
Mevrouw Sipkes (Groen Links): Het
is ongetwijfeld geheim.

verder op in - als in termen van een
specificatie van de taken ten aanzien
van het voortijdig schoolverlaten. Ik
wil de taak goed omschrijven en
vervolgens kunnen wij wat mij
betreft de taak "tenderen". Ik zeg het
even heel kort door de bocht. Het
liefst zou ik het in de krant willen
zetten, met de mededeling: wie het
voor de laagste prijs en de beste
kwaliteit wil doen, mag het doen. Het
kan dan de leerplichtambtenaar zijn
of bij wijze van spreken de groen–
teboer om de hoek. Hoewel, het
laatste gaat wel heel ver. Voor mij
ligt hier het hoofdpunt. Ik denk dat ik
de lijn goed kan volgen, met het in
stelling brengen van de leerplicht–
ambtenaar en met het leggen van de
verbinding, ook tegen de achter–
grond van datgene wat de heren
Huibers en Franssen mij eerder
hebben gevraagd. Zij zeiden dat er
geen discontinuïteit in de projecten
mag komen. Vanuit de achtergrond
van de projecten moeten wij een
basis kunnen vormen.

Minister Ritzen: Het heeft u nog niet
bereikt? Dan moet ik wat voorzich–
tiger zijn! Het is bekend dat in de
gedachtenvorming van het kabinet
nadrukkelijk een scheiding wordt
aangebracht tussen beleid en
uitvoering. Veel geachte afgevaar–
digden weten dat dit heeft geleid tot
een drastische vermindering van het
personeelsbestand van het ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen.
Het is een punt dat nadrukkelijk
aansluit bij datgene wat in de
inmiddels bekende onderzoeken naar
voren is gekomen over de dingen
waar de mensen in het land naar
kijken. Mensen kijken er niet naar
wie het doet. De mensen kijken naar
de aandacht die voor de uitvoering
bestaat. In dat opzicht heeft het
ministerie op heel veel punten lijntjes
gelegd naar contractuitbesteding.
Dat is heel voorzichtig gebeurd, via
de inspectie, met een management–
contract en bij de verzelfstandiging
van de Informatiseringsbank. Op dit
punt kan de gedachte hetzelfde zijn,
met een heel heldere aanduiding van
taken. Dan komt het punt naar voren
dat de heer Franssen noemde. Ik wil
het graag op verdere punten
uitvoeren, zowel ten aanzien van de
modelverordening voor de gemeen–
teambtenaar - ik ga hier dadelijk

De heer Franssen (WD): Het had
een andere reden dat wij dat zeiden.
Wij vonden dat u geen beslissingen
over de projecten moest nemen,
voordat u met de Kamer had
gesproken over de nota. Dat laat
onverlet dat de Kamer bij de
bespreking van de notitie een
oordeel kan hebben over de
projecten, in die zin dat de projecten
in de toekomst geen bestaansrecht
meer hebben of dat zij op een
andere wijze ingevuld moeten
worden.
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Mevrouw Sipkes (Groen Links): De
minister had het over datgene waar
de mensen in het land naar kijken.
Vervolgens had hij het over de
afslanking op het departement.
Kijken de mensen in het land echter
niet vooral naar de logica? Is het niet
logisch dat er een leerplichtamb–
tenaar is die ook toeziet op andere
zaken? Dat is de kwalificatie–
ambtenaar. Dat is toch het meest
logische wat je kunt doen? Je kunt
zeggen dat het misschien beter is
om de zaak uit te besteden en dat de
gemeente zus of zo vindt. Als het
goed is, is er een dergelijke functio–
naris - als hij niet toevallig financiën
of iets dergelijks doet - en dan is het
toch het meeste logische dat hij het
gaat doen en dat de zaak dichter bij
de school wordt gebracht? De
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nieuwe structuur van de minister lijkt
mij toch wat mgewikkelder
Minister Ritzen: De logica heeft
blijkbaar nog altijd verschillende
richtingen. Wie het boek over Chris–
tiaan Huygens leest, zal merken dat
er zelfs in die tijd in de ontwikkeling
van de wiskunde verschillende
vormen van logica te ontdekken
waren. Mijn logica is inderdaad een
andere. Het gaat niet over een
persoon of een instelling die al
bestaat. Het is helder dat die er als
zodanig nog niet is. Ik moest
wachten op het oordeel van de
Kamer - dat doet de regering met
genoegen - over de nieuwe taak.
Met andere woorden, het gaat om de
nieuwe taak. Deze taak moet worden
gezien in het verlengde van de
bestaande. Daarmee ben ik het
volstrekt eens. De nieuwe taak moet
goed zijn gedefinieerd. Zij moet vorm
krijgen in het overleg met de
gemeenten. Daarbij moet het
eindpunt een punt zijn waarin de
gemeenten zich ten volle kunnen
vinden, met alle respect voor
datgene wat de gemeenten zelf zien
als taken van hun leerplichtamb–
tenaar.
De heer Huibers (CDA): Ik probeer
het nog èén keer. De minister maakt
nu een onderscheid tussen beleid en
uitvoering. Ik kan mij dat best
voorstellen. Wat mij betreft mag de
groenteboer op de hoek een
heleboel dingen uitvoeren, mits hij
zijn startkwalificatie heeft gehaald!
Voor mij en waarschijnlijk ook voor
mijn collega's hier in de Kamer
aanwezig is de grootste zorg dat er
twee infrastructuren voor melding
naast elkaar komen te bestaan, een
rondom de afdeling leerplichtzaken
en datgene wat wij in de
Leerplichtwet hebben geregeld, en
een via het RMC. Dat moeten wij
zien te voorkomen. Daarom hecht de
fractie van het CDA er zeer aan dat
wij als uitgangspunt de afdeling
leerplichtzaken en de leerplichtamb–
tenaar kiezen. Hoe het vervolgens
beleidsmatig en in de uitvoering
wordt vorm gegeven en georgani–
seerd in de gemeenten, zoekt men
zelf uit. Is dit de redenering die ook
de minister volgt, of maak ik het nu
nog ingewikkelder?

hoofdzorg is het goed tot stand
komen van de functies en ik meen
dat wij deze zorg delen. Ik ben er
niet van overtuigd dat met een
opdracht aan een leerplichtamb–
tenaar het probleem is opgelost Ik
vind dat wij in de eerste plaats de
horizonbepaling, het contract, boven
de markt moeten hangen. Het is niet
iets wat voor de eeuwigheid vastligt.
Het is een aparte taak die verricht
moet worden, afhankelijk van de
middelen die ervoor beschikbaar zijn.
In eerste instantie ligt die taak bij de
gemeenten, die haar kunnen invullen.
Waar de gemeenten zelf vinden dat
anderen hierbij een rol moeten
spelen, is het een begaanbare weg
om dit te doen in continuïteit en in
samenhang met de leerplichtamb–
tenaar en de andere instantie, geen
nieuwe, maar een bestaande. Dit
was mijn toevoeging naar aanleiding
van de interventie van de heer
Franssen.
Het lijkt mij goed dat ik op dit punt
zeg dat ik hierover overleg met de
gemeenten voer. Wij hebben er
allemaal het grootste belang bij dat
wij zo snel mogelijk voortgang hierin
maken. Ik zal het resultaat van het
overleg graag aan de Kamer
meedelen en geen actie ondernemen
voordat de Kamer het gevoel heeft
dat het op een bevredigende wijze
kan worden gerealiseerd.

nemen. Ik heb er ook persoonlijk
uitvoerig naar gekeken. Het viel rnij
op dat het advies kwam op een
moment dat wij binnen het depar–
tement heel scherp probeerden
verdere gedachten te vormen over
de wijze waarop de leefcultuur van
onze samenleving en daarmee die
van kinderen vertaald kan worden in
schoolbeleid. Rondom het HOOP
hebben wij vrij uitvoerig onderzoek
naar de leefwereld van studenten
uitbesteed aan een aantal deskun–
digen op dit terrem, zoals prof.
Zijderveld, die heel veel geschreven
heeft over de staccato-samenleving.
Hetzelfde is gedaan voor het voort–
gezet onderwijs.
Het lastige is om de suggesties en
adviezen te vertalen in hanteerbare
aanwijzingen. Wat doe je er precies
mee? Dat was ons probleem. Nu was
er een concreet aanknopingspunt in
het advies van de Raad voor het
jeugdbeleid "Zin in school", namelijk
de educatieve kaart. Dit was echter
nog heel erg onuitgewerkt, wat ertoe
heeft geleid dat wij op dit punt om
een uitwerking hebben gevraagd.
Deze ligt nu op tafel en ik zal er
uitvoerig op reageren en deze reactie
ook aan de Kamer zenden. De vraag
is voortdurend hoe je omgaat met
zinvolle elementen in een analyse en
hoe je deze in overheidsbeleid
omzet.

De heer Huibers (CDA): Dit
betekent dus dat er in alle
gauwigheid voorlopig geen nationale
aanjager zal zijn.

De heer Franssen (WD): Ik heb hier
de reactie van de minister van WVC.
Minister Ritzen: Mede namens de
minister van 0 en W.

Minister Ritzen: Dat is inderdaad de
redenering die ook ik volg Mijn

Minister Ritzen: Oat betekent geen
nationale aanjager. Deze kan
vervallen als het tendersysteem dat
impliciet in zo'n akkoord met de VNG
zit, inderdaad tot stand komt.
Bij de boven– en buitenschoolse
aanpak is het punt aan de orde
waarnaar de heer Franssen eerder al
vroeg. Wat doen wij eraan om te
bevorderen dat op de basisschool
alle aandacht aanwezig is voor het
gemotiveerd houden van de
leerlingen in de school? De indivi–
duele basisscholen doen er al heel
veel aan, in het bijzonder in hun
schoolwerkplan. Ook onderwijson–
dersteuningsorganisaties doen er al
erg veel aan.
Het advies van de Raad voor het
jeugdbeleid "Zin in school" vind ik
heel zinvol. Het standpunt van het
kabinet is niet dat wij er afstand van

De heer Franssen (WD): Daar staat
in dat u in het overleg over de
beleidsbrief bestuurlijke vernieuwing
zaken over het schoolbeleid aan de
orde zou stellen. Er wordt verder,
behoudens de educatieve kaart, niet
veel meer gedaan dan zeggen dat
heel veel dingen zo fraai zijn.
Concreet is de brief echter niet. Het
gaat er mij om, dat het door de
school en in de school moet worden
gedaan en ik ben dan ook op zichzelf
blij dat de minister dat oppakt. De
school moet daar wel de instru–
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De heer Franssen (VVD): Dat staat
er niet in, maar daar ga ik dan maar
van uit. Zij spreekt namens het
kabinet.
Minister Ritzen: Altijd.

8-451

Ritzen
menten voor hebben. Het advies "Zin
in school" probeert bouwstenen aan
te dragen opdat het kabinet kan
besluiten, middelen te geven
waardoor het in de school kan
gebeuren. Daar wachten wij op.

om verdere stappen te ondernemen.
Ik wil het punt van de wissel–
werking nog eens onderstrepen. Het
is van het allergrootste belang om in
eerste instantie de leefwereld van
jongeren tot uitgangspunt te nemen
maar tegelijkertijd moeten wij ons
Minister Ritzen: Zeker, het gaat dus
goed realiseren dat die leefwereld
om de concrete vertaling want u
mede beïnvloed wordt door het
heeft ongetwijfeld het advies zelf
schoolbeleid. Die opmerking werd
gelezen. Dat advies laat zich niet
ook door de heer Zijderveld in zijn
een, twee, drie vertalen, behalve op
informele advisering aan mij over het
het punt van de educatieve kaart Ik
hoger onderwijs, gemaakt. In het
zal de Kamer dan ook graag
algemeen is er een geweldige
berichten over de wijze waarop wij
prestatiegerichtheid in de jeugd–
daarmee willen omgaan.
cultuur. Men wil zich graag onder–
scheiden. Een van de punten waarop
De heer Franssen (VVD):
wij blijkbaar falen, is dat wij dit "zich
onderscheiden" zelden zichtbaar
Behoudens die educatieve kaart laat
het advies zich niet snel vertalen in...
maken in schoolprestaties. Jongeren
kunnen zich in heel veel dingen
Minister Ritzen: Ja.
onderscheiden: in het schoolblad,
het schooltoneel, de sport
De heer Franssen (WD): Maar dat
enzovoorts. Dat telt, maar zelden telt
betekent wel dat als wij het advies
de schoolprestatie als zodanig. Daar
kan men kanttekeningen bij plaatsen
seneus nemen, het kabinet ook naast
het plan voor de educatieve kaart,
die niet per se negatief behoeven te
aan had moeten geven op welke
zijn, maar het is wel opvallend dat
wijze die andere ideeën echt
wij er niet in zijn geslaagd om derge–
ingevuld kunnen worden. Vandaar
lijke prestaties mee een rol te laten
dat ik u wil voorstellen om in overleg
spelen in de jeugdcultuur. Dat vormt
met uw collega van WVC en in
een van de onderwerpen waar wij
overleg met de Raad voor het jeugd–
wel eens met het LAKS over spreken
beleid te kijken hoe u het advies "Zin
om te bevorderen dat er meer
in school" verder in praktijk wilt
synergie in ontstaat.
brengen, zodat wij het kunnen
De resultaten van de wisselwer–
volgen. Het advies is immers veel te
kingsconferenties sluiten goed aan
belangrijk en wij weten ook dat de
op het beleid dat sinds enkele jaren
Raad voor het jeugdbeleid m ovenge
ten aanzien van de intensivering van
adviezen verder op dit thema wil
de samenwerking tussen onderwijs,
doorborduren. Als er met dit advies
jeugdhulpverlening, justitie zijn
niet iets goeds gebeurt, blijft het in
beslag krijgt. Zo is in vier jaar tijd
het luchtledige hangen en daar is het
door de Nederlandse vereniging van
stuk veel te goed voor.
leerlingbegeleiders op meer dan
twintig locaties een netwerk van
Minister Ritzen: Ik zou het ook
leerlingbegeleiders, schoolartsen,
doodzonde vinden wanneer dat
jeugdhulpverleners van de grond
gebeurde. Maar het is misschien
gekomen. De ervaring die daar wordt
goed om op te merken dat daarnaast
opgedaan, levert niet alleen de
bevestiging op dat men elkaar nodig
al een aantal activiteiten heeft
plaatsgevonden. Wij hebben vrij
heeft maar dat, voor zover er sprake
uitgebreid aandacht gevraagd voor
van is, de vrees voor elkaar geleide–
lijkaan is weggenomen. Kijkend naar
dat advies, bijvoorbeeld bij de lande–
de verdere ontwikkeling ervan, ben ik
lijke pedagogische centra en ook bij
het wederom eens met de heer
instituten voor de onderwijsver–
zorging en bij de schoolbegeleidings– Franssen die zegt dat hiermee het
einde nog niet is bereikt. Het vinden
diensten. Ik zal in mijn reactie op de
van een evenwicht tussen de rol van
educatieve kaart voorstellen om in te
de rijksoverheid, van de gemeente
gaan op de suggesties van de heer
Franssen om eventueel nadere
en van de school was dan ook een
van de meest indringende onder–
uitwerking te geven aan andere
werpen van overleg in het Scheve–
onderdelen van het advies "Zin in
school". Ook aan de Raad voor het
ningse beraad. Dat evenwicht menen
jeugdbeleid moet gevraagd worden
wij gevonden te hebben in de wijze
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waarop in dat Scheveningse beraad
richtinggevende uitspraken zijn
gedaan over een achterstandsplan,
waar de gemeente een grote verant–
woordelijkheid voor heeft. Dat zal in
eerste instantie juist betrekking
hebben op buitenschoolse activi–
teiten. De heer Franssen verwees in
dat opzicht naar de Verenigde
Staten. Hij zei dat en gaf dat niet als
voorbeeld, ik zou dat inderdaad
graag willen onderschrijven.
Wanneer het gaat om voortijdig
school verlaten zouden de Verenigde
Staten aanzienlijk veel lager in de
rangorde van naties eindigen dan het
niveau van inkomen. Zij zouden ook
ver beneden Nederland eindigen.
Wel kunnen wij er inderdaad veel
van leren. Ik voeg eraan toe, dat juist
de schaalgrootte van het Ameri–
kaanse onderwijs die mogelijkheden
creëert die daar worden gereali–
seerd. Ik kan hier ook uit eigen
ervaring spreken
Voor ons eigen land kan die
schaalgrootte inderdaad ook een rol
spelen. Ik bedoel daarmee niet
verdere stappen in de schaalver–
groting dan tot nu toe zijn gezet.
Aanvullend daarop zal het netwerk
verder moeten worden ontwikkeld,
maar het is al een mooi, dicht
netwerk van jeugdhulpverlenmg en
welzijns– en jongerenwerk. De
sociale vernieuwing in de praktijk
heeft daarbij ook nog verdere
stappen gezet, maar het Scheve–
ningse beraad concludeerde dat
verdergaande stappen nodig zijn.
Deze conclusie moet je ook trekken
als je met bijvoorbeeld de Edith
Steinschool of de Johan de
Wittschool spreekt. Tot nu toe is
vooral in de financiering sprake van
te veel versnippering. Wederom,
zonder een rol van de gemeente
daarin kunnen wij niet. Deze rol van
de gemeente zou zich overigens
goed moeten verhouden tot onze
vrijheid van onderwijs en de scholen
zouden daarbij betrokken moeten
zijn.
De deskundigheid van het
vormingswerk is wat mij betreft
onmisbaar Die deskundigheid is
enorm. De heren Van der Vlies en
Huys spraken daarover. Wat ik
echter het vormingswerk voort–
durend vraag, is te stappen over het
belang van de eigen organisatie. Ik
vind dat eerlijk gezegd wel vaak een
probleem. De discussies zijn juist
wanneer ze gaan over leerlingen en
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vooral over leerlingen in achter–
standssituaties maar ze zijn niet
meer juist wanneer ze gaan over het
eigenbelang en de zelfstandigheid.
Dat kan natuurlijk een rol spelen
maar dan altijd afgestemd op het
belang van leerlingen en jonge
mensen. Ik denk, dat wij met de
notitie van 18 juni 1992 de goede
lijn te pakken hebben daarin blijft de
deskundigheid behouden maar wordt
zij ingezet voor het bereiken van een
reguliere kwalificatie.

gesteld. De leerplichtambtenaar
wordt voor zijn deskundigheidsbe–
vordering gesubsidieerd via de LVLA.

De heer Huibers (CDA): Voorzitter!
De minister wekt nu de indruk, dat
de zelfstandige vormingscentra
vooral bezig zijn met de eigen insti–
tuties en dat dit de reden zou kunnen
zijn dat zij zich te weinig inzetten
voor deze problematiek. Naar mijn
mening doet de minister daarmee
onrecht aan de inzet en de manier
waarop ook de zelfstandige
vormingscentra bezig zijn om met
die notitie aan de slag te gaan, juist
in relatie tot het beroepsonderwijs
en andere.

Minister Ritzen: Mag ik dat
misschien nog eens even tot mij
nemen en daar nog eens op een later
moment op reageren? Ik moet daar
het juiste kanaal voor vinden. Ik vind
het niet zo gemakkelijk om nu een
brief aan de raadsleden te sturen
met de uitnodiging eens bij mij op de
koffie te komen, nog los van de
dubbeie betekenis daarvan.

Minister Ritzen: Zeker! Dat zou ook
mijn volgende zin zijn geweest. Onze
oproep is inderdaad positief beant–
woord. Ik zeg het ook meer tegen de
achtergrond van het verleden, want
wij hebben een lange ontwikke–
lingsweg met het vormingswerk
gehad. Daarbij is steeds het
uitgangspunt geweest, dat wij het
vormingswerk heel hard nodig
hadden. De inzet is het bereiken van
een kwalificatie geweest en niet een
schaduwkwalificatietraject, dus niet
een aparte kwalificatie in het
vormingswerk. Vormingswerk wordt
dus niet gezien als eindonderwijs.
Wel speelt het een buitengewoon
belangrijke rol in termen van het
creëren van steun voor het regulier
onderwijs om de startkwalificaties te
behalen.
Wat betreft de modelverordening
zou ik overigens willen opmerken,
dat ik de opmerkingen daarover
graag in het overleg met de
gemeenten wil betrekken. Naar mijn
mening moet men een dergelijke
verordening in eerste instantie zelf
maken, maar dan wel in nauwe
samenhang met ons. Ik wijs in dit
verband op de lesbrief, die men zelf
tot zijn verantwoordelijkheid neemt.
Het is in feite de bijscholing van de
leerplichtambtenaren. Wij hebben
daarvoor middelen beschikbaar
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De heer Franssen (VVD): Mij ging
het erom die raadsleden te bereiken.
Die zullen dat jaarverslag over de
uitvoering van de Leerplichtwet
moeten bespreken. Zij zullen
geschoold moeten worden om goed
te weten op welke punten zij moeten
letten. Daar had ik graag een initi–
atief verwacht.

werkgroepen die ter uitvoering van
de afspraken aan de slag zullen
gaan, dit punt breder mee te nemen,
opdat ook raadsleden geschoold
worden om de nieuwe taak van de
lokale overheid invulling te kunnen
geven. Dan krijgen wij nog wel
bericht over de uitkomsten daarvan.

De heer Franssen (VVD): Dat is een
prima idee. Mag ik u dan vragen om,
los van de discussie die wij in de
Kamer nog met u zullen voeren over
de uitkomsten van het Scheveningse
beraad, in ieder geval in de

Minister Ritzen: Ik kan dit
meenemen. Er is een aparte uitwer–
kmgsgroep die zich buigt over de rol
van de gemeenten. Deze uitwer–
kingsgroep kan de betrokkenheid en
de kennis van raadsleden daarbij
betrekken en kan misschien ook het
punt meenemen van de nieuwe rol
die zal voortvloeien uit de toekom–
stige wijziging van de Leerplichtwet.
Ook de nieuwe taken die samen–
hangen met het tegengaan van
voortijdig schoolverlaten dienen
daarbij te worden betrokken.
Dit laat de rol van de rijksoverheid
onverlet om te controleren en de
vinger aan de pols te houden.
Hierover zijn vragen gesteld door de
heren Huys en Franssen. Dat is die
monitorfunctie, op een aantal
verschillende niveaus. Allereerst op
het niveau van de school, zoals de
heer Van der Vlies steeds weer zal
benadrukken, en ik met hem. De
school is degene die het moet doen
en die in eerste instantie de verant–
woordelijkheid hiervoor ten volle
moet ervaren en niet te gemakkelijk
mag afschuiven. Dit is vaak lastig
voor een school, maar ze moet het
nu eenmaal als haar verantwoorde–
lijkheid ervaren. De rol van de
gemeente uit zich in het doorgeven
van informatie via leerplichtambte–
naren. Deze rol kan eventueel ook
elders worden vervuld via gedele–
geerde taken met betrekking tot de
melding van het voortijdig schoolver–
laten. Op regioniveau gelden actie–
plannen waarin de inspanningen van
verschillende partijen in beeld
worden gebracht. Geprobeerd moet
worden daarin aandacht te besteden
aan de rol van het bedrijfsleven in
dat geheel. Tot slot is op het vierde,
het landelijke niveau de rijksoverheid
degene die een landelijk macro–
beeld uit die instellings– en regiorap–
portages zal samenstellen.
De heer Van der Vlies vroeg hoe
ruim de bevoegdheden van een
leerplichtambtenaar zijn bij het
verlenen van vrijstelling van school–
bezoek wegens overige gewichtige
omstandigheden. Die bevoegdheid is
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De heer Franssen (WD): Misschien
is dit het nadeel als er geen
geschreven tekst is. Ik heb de
suggestie gedaan om in overleg te
treden met de verenigingen van de
politieke partijen die er specifiek zijn
voor lokale en provinciale
bestuurders. Mijn voorstel richtte
zich erop om die zo'n lesbrief ter
hand te stellen, die zij in de scholing
van de raadsleden kunnen gebruiken.
Minister Ritzen: Ik zal mij er nog op
beraden hoe ik hier precies op moet
reageren. Wat ik dan toezeg, wil ik
natuurlijk ook kunnen nakomen. Mijn
eerste reactie is positief, maar ik wil
graag eerst uitzoeken wat voor
mogelijkheden op dit punt bestaan.
Misschien moeten wij het terrein wat
verbreden en verschillende punten
bijeen voegen. Ik denk dan aan het
Scheveningse beraad, de rol van de
gemeente bij het achterstandsbeleid,
de rol van de gemeente ten aanzien
van huisvesting, wat ook in ontwik–
keling is. Misschien zouden wij een
wat breder plan moeten ontwikkelen
voor de wijze waarop raadsleden
betrokken worden bij de zich wijzi–
gende rol van de gemeente in het
totaal van het onderwijs.
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in feite zeer ruim. In het wetsvoorstel
wordt alleen bepaald dat vakantie
geen reden voor vrijstelling is.
Uiteraard zal de leerplichtambtenaar
een zorgvuldige afweging moeten
maken. De heer Van der Vlies
noemde in dit verband het voorbeeld
van de verzorging van zieke gezins–
leden. Ik denk dat in een dergelijke
geval eventueel wel vrijstelling kan
worden verleend, maar ik vind wel
dat in een dergelijk geval moet
worden nagegaan of die verzorging
niet beter door gezinsverzorging of
door een gezinshulp kan worden
gedaan. Maar waar geen alterna–
tieven zijn, zal dat een reden kunnen
zijn schoolverzuim.
De heer Van der Vlies stelde ook
de vraag of het instellen van sancties
leidt tot oplossing van de proble–
matiek. Een vast gegeven in ieder
wetenschappelijk onderzoek naar
criminaliteitsontwikkeling is dat
sancties op zichzelf nooit de
doorslaggevende rol spelen Het is
altijd een combinatie van pakkans en
sanctie. Hierbij zal de pakkans dan
ook buitengewoon belangrijk zijn.
Daarin is weer het belang van de
leerplichtambtenaar gelegen.
Sancties spelen soms een grotere en
soms een minder grote rol. Wij
verkeren in een situatie waarin wij
niet zonder sancties kunnen.
De heer Schutte merkt op dat de
instructie voor de leerplichtamb–
tenaar ook zal moeten ingaan op de
samenwerking van gemeenten met
andere gemeenten en instellingen
voor maatschappelijke zorg. Ik kan
dat alleen maar bevestigen. Alleen
zou ik het niet per se een taak willen
maken van de nieuwe functies die
wij hebben geïntroduceerd rondom
de titel regionale meldcentra. Ik heb
al eerder gezegd dat het niet gaat
om het centrum op zichzelf, maar
om het vervullen van de taken
daarvan. Dat zijn inderdaad
instructies voor de leerplichtamb–
tenaar op zichzelf. De modelveror–
dening - de heer Franssen sprak
daarover - zou daarin een rol kunnen
spelen.
De heer Schutte verwees naar het
Verdrag voor de rechten van het
kind. In het verlengde van dit verdrag
is in het wetsvoorstel nader vorm
gegeven aan de toegenomen
mondigheid van de jongere, die
aangesproken kan worden op zijn
doen en laten. Het verdrag zelf
benadrukt de eigen verantwoorde–
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lijkheid van die jongere, die
zelfstandig moet leren om te gaan
met zijn rechten en plichten. De
strafrechtelijke verantwoordelijkheid
is ook daarvan afgeleid, maar het
blijft toch altijd een verantwoorde–
lijkheid van een minderjarige. Ook
hier wordt de jongere uiteindelijk
aangesproken op zijn handelen. In dit
geval is er dan ook geen sprake van
een tegenstrijdigheid met dat
verdrag.
De heer Schutte vroeg voorts naar
de omvang van de groep die
eventueel voor alternatieve sancties
in aanmerking komt. Daar hebben wij
niet zo'n goed beeld van. Door de
LVLA is aangegeven dat er jongeren
zijn die niet rneer via hun ouders tot
geregeld schoolbezoek zijn te
bewegen. In feite komt zo ook de
eerste bewegmg in de richting van
dit onderdeel van het wetsvoorstel.
Daarom is de aansprakelijkheid van
minderjarigen tot stand gebracht;
een aansprakelijkheid en vervolgens
een sanctie die, zoals de heer Huys
benadrukte, altijd moeten worden
gezien in het verlengde van de
pedagogische functie.
Over de vervangende leerplicht is
een aantal vragen gesteld. Er is
bijvoorbeeld gevraagd hoe het werkt
met artikel 3.3, het oude artikel
waarbij ontheffing van de leerplicht
kan worden gegeven. Wij hebben
daarover wat aantallen direct
beschikbaar van een tweetal jaren.
De indruk is dat het gaat om enkele
duizenden per jaar. Ik moet daar
onmiddellijk bij benadrukken dat het
in de oude wet niet gaat over alter–
natieve of vervangende leerwegen,
maar over ontheffing van leerwegen.
Vaak hebben die ontheffingen
onmiddellijk geleid tot voortijdig
school verlaten. Die zijn echt
gebruikt als vluchtroutes om van
lastige leerlingen af te komen. In dat
opzicht is het wetsvoorstel een
gelukkigere benadering.
De heer Nuis (D66): Kunnen wij dan
de conclusie trekken dat dit als het
ware een ondergrens is en dat met
deze mogelijkheid de kans groot is
dat meer dan die enkele duizend–
tallen er gebruik van willen maken?

als vluchtroute. Dat ben ik met de
heer Schutte eens. Hij vraagt of het
niet als zodanig gebruikt wordt. Mijn
antwoord is dat het absoluut niet als
zodanig mag worden gebruikt. Ik
geef er wel onmiddellijk bij aan dat
die neiging misschien zal bestaan
Daar oefenen wij nogal wat
tegendruk op uit. In elk geval
probeer ik aan te geven dat dit een
stuk beter is dan de oude echte
vluchtroute: als die leerlingen echt
niet meer hanteerbaar zijn, dan laten
wij ze maar gewoon de straat op
gaan.
De heer Huys vroeg of er ooit
sancties zijn opgelegd onder
verwijzing naar artikel 27, waarin
wordt bepaald dat aan het hoofd van
de school dat niet voldoet aan een
der opgelegde verplichtingen in
artikel 18 en 21 kennisgeving van
verzuim wordt gedaan. Voor zover
wij weten is dat niet het geval.
Misschien heeft iemand een
berisping gekregen, maar dat is dan
een interne aangelegenheid geweest.
De heer Huys heeft een vinger op de
zere plek gelegd. Wij zijn in onze
wetgeving vaak heel enthousiast met
het vastleggen van dingen, die in de
praktijk als een stok achter de deur
worden gezien en dus ook wel een
drempel opwerpen, maar er wordt
niet altijd veel uitwerking aan
gegeven.
De heer Huys had verder een heel
alerte waarneming met betrekking
tot het vakantieverlof. Op zich is het
een mooie formulering, die in eerste
instantie is afgeleid van het voltijd–
onderwijs, namelijk tien niet aaneen–
gesloten lesdagen. Bij partieel
onderwijs zijn tien van de bijvoor–
beeld 42 lesdagen per jaar echter
buitengewoon veel. Nu staat in dat
wetsartikel, het tweede lid van artikel
13a, gelukkig dat het gaat om ten
hoogste tien dagen. Ik ga er dus van
uit dat in het partieel onderwijs dat
zo wordt gehanteerd dat er rekening
wordt gehouden met de normen die
gelden voor de schooldeelname. Ik
zou mij heel goed kunnen voorstellen
dat dat in de praktijk vaak nog onder
de acht dagen ligt.

Mmister Ritzen: Ik denk dat dit het
geval zal zijn. Wij spreken al gauw
over misschien zo'n 5000 tot 10.000
leerlingen voor wie deze route zou
kunnen worden gebruikt. Maar niet

De heer Huys (PvdA): Het is
natuurlijk goed om ergens vanuit te
gaan, maar bij wetgeving lijkt het mij
beter om precies vast te leggen wat
kan en wat niet kan. De minister zegt
zelf dat de mogelijkheid om tot een
kwart van het jaar vrij te geven niet
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gewenst is. Zullen wij dat dan ook
maar gewoon in de wet vastleggen?
Minister Ritzen: Het gaat hier om de
term "ten hoogste". Daaruit blijkt dat
het, ook in het regulier onderwijs, in
het algemeen lager zou kunnen en
moeten zijn.
De heer Huys (PvdA): Er is echter
duideüjk sprake van een redelijk
maximum, die tien dagen. Maar is
het ook redelijk om een maximum te
hebben dat, misschien theoretisch,
kan leiden tot een verzuim van een
kwart van de tijd?
Mimster Ritzen: Ik laat het graag
aan de Kamer over, om dat cijfer
proportioneel te vertalen naar rato
van het aantal deelgenomen dagen
per week aan het onderwijs.
De heer Huys vroeg verder om
opheldering over de functionaliteit
van de melding van relatief school–
verzuim bij de partieel-leerplichtigen,
met name over het criterium van een
achtste dee! van de lestijd. Juist als
het gaat om jongeren die weinig
onderwijs genieten, is het zaak dat
het relatieve schoolverzuim snel
wordt gesignaleerd. In feite sluit dat
aan bij hetgeen zojuist naar voren is
gebracht.
De heer Huys vroeg ook naar de
meldplicht ten aanzien van
leerplichtige voortijdige schoolver–
laters. Op grond van de
Leerplichtwet dient de aanmelding
plaats te vinden bij de gemeentelijke
leerplichtambtenaar. Er is geen
formele grondslag om scholen te
verplichten niet-leerplichtige
voortijdige schoolverlaters aan te
melden. In de notitie "Een goed
voorbereide start" is wel aangegeven
dat wij die weg graag op willen gaan
en scholen ertoe willen verplichten
om ook leerlingen die uitvallen te
melden. Dat kan. Daarvoor moeten
wij eerst hier een debat voeren.
Daarna moeten de functies van de
regionale meldcentra worden
verankerd. Vervolgens zal er sprake
zijn, na vrijwillige afspraken, van een
verplichting.
Mevrouw Sipkes vroeg waarom
het landelijk dekkend netwerk van
projecten om voortijdig schoolver–
laten te voorkomen, niet wordt
ingezet. Op dit moment hebben wij
zo'n netwerk nog niet. Er zijn een
aantal van die projecten, maar er is
nog geen sprake van een landelijk
dekkend netwerk.
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Mevrouw Sipkes vroeg ook naar
de relatie met JWG en banenpools.
Zij benadrukte dat eigenlijk zou
moeten worden vermeden dat die
wegen gekozen worden. Dat ben ik
volstrekt met haar eens. Bevorderd
moet worden dat in het regulier
onderwijs een erkende kwalificatie
wordt verworven. JWG moet dan
dienen als laatste vangnet. Daarom
is er een termijn van een halfjaar van
toepassing op het JWG.
De vraag naar de financiële
betrokkenheid van andere departe–
menten kan ik mij heel goed
voorstellen. Het is toch iets waarvoor
de verantwoordelijkheid sterk wordt
gelegd bij 0 en W en bij Sociale
Zaken. 0 en W neemt van de 38,4
mln. - in het tijdvak 1993-1996 26,4 mln. voor zijn rekening en het
ministerie van Sociale Zaken
ongeveer 12 mln.
Wat de financiering van de overige
maatregelen en activiteiten betreft,
levert ieder departement de inzet op
voor het hem regarderende beleid–
sterrein.
Ik kom nu bij het recht op uitkering
als een instrument. De heren Huys,
Huibers en ook anderen hebben
gesproken over het verlies van de
aanspraak op kinderbijslag - ik moet
het misschien even differentiëren als sanctiemiddel tegen ouders van
jongeren die niet voldoen aan de
leerplicht. Ik wil dit niet ten
prmcipale afwijzen, maar ik wil
hierbij wel aangeven dat er nog
buitengewoon veel haken en ogen
aan kleven. Ik zal mij met staatsse–
cretaris Wallage graag nog eens
nader bezinnen op de vraag of het
instrument van kmderbijslag in dit
geheel te hanteren is. Ik kan de
redenering van de heren Huys en
Huibers dat de kinderbijslag gezien
moet worden als een ondersteuning
wel volgen. Ik had de heer Huys
althans in deze richting begrepen.
De heer Huys (PvdA): Voorzitter!
Voor alle helderheid: Ik heb niet over
kinderbijslag gesproken bij leerplich–
tigen. Ik sprak over de kwalificatie–
plicht en de relatie met jongeren die
een beroep doen op de overheid
voor een uitkering en noch werken
noch een kwalificatieplicht willen
halen.
Minister Ritzen: Dat is in zekere zin
een ander onderwerp. Het gaat in

Leerplichtwet/voortijdig
schoolverlaten

feite over de verdere stappen die
eventueel gezet zouden kunnen
worden. Hierbij doet de vraag zich
inderdaad voor in hoeverre er,
wanneer geen startkwalificatie is
bereikt, vervolgens een recht op
uitkering gekoppeld is aan het verder
verwerven van deze startkwalificatie.
Dit lijkt mij een heel voor de hand
liggende gedachtengang die
overigens op dit moment al aansluit
bij de algemene sociale-zekerheids–
wetgeving - ook de ABW - waarin
de scholingsplicht in feite ook al een
vorm heeft gevonden. Het ging
hierbij specifiek over een opmerking
van de heer Huibers. Hij zei: Kijk nog
eens naar de rol van de kinderbijslag
als een instrument - zo vertaal ik het
even voor mijzelf - dat een ro! speelt
om ouders te ondersteunen om hun
kinderen voluit tot hun recht te
kunnen laten komen, waarbij dit tot
hun recht kunnen laten komen ook
samenhangt met het voldoen aan de
leerplicht. Wanneer aan de leerplicht
niet wordt voldaan, vervalt in feite
ook een logische grond voor kinder–
bijslag.
Dat was de redenering zoals ik
deze beluisterde. Ik kan deze
redenering op een aantal punten wel
volgen, maar ik zie heel veel haken
en ogen bij de uitwerking.
De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Ik zou de laatste
opmerking van de minister willen
onderstrepen. Het gaat natuurlijk om
de mate van verwijtbaarheid richting
ouders. Wij hebben het over
leerplichtige kinderen. Dat zijn dus
jonge kinderen. Het is voor ouders
vaak een heel emotioneel moment,
te moeten vaststellen dat hun zoon
of dochter zich niet voegt naar wat
"betamelijk" en ook voor het kind
zelf gewenst is, namelijk om gewoon
naar school te gaan. Als hier dan nog
eens een soort straf overheen komt
in de vorm van het inhouden van de
kmderbijslag, dan lijkt dit mij heel
slecht. Ik zou dit graag willen
nuanceren. Als ouders het erbij laten
zitten, moeten wij hen natuurlijk
"fors toespreken". Ik heb dat
gisteren ook bepleit. Hierbij zou een
boete mogelijk een ultiem middel
kunnen zijn. Maar ik zou in het
traject van de kinderbijslag toch
uiterst voorzichtig willen zijn.
De heer Nuis (D66): Ik ben het hier
helemaal mee eens. Ik wil hier graag
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op aansluiten met de vraag of je, in
geval je ouders terecht kunt
aanspreken, dan niet veel beter
regelrecht met boetes kunt werken
dan met deze toch nog al ingewik–
kelde omweg van de kinderbijslag?
Al was het maar omdat in heel speci–
fieke gevallen - om nog een haak en
oog te noemen - waarin ouders
kinderen echt van school houden want dat komt ook voor - zo'n
verlaging een soort deal zou kunnen
betekenen, in de zin van: goed, je
krijgt minder kinderbijslag, maar dan
hoef je je kind ook niet naar school
te sturen.
Kortorn, als je aan financiële
sancties denkt, moet je gewoon aan
boetes denken en niet aan dit soort
inhoudingen.
Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! Ik wil beide coliega's
graag ondersteunen. Er doet zich iets
vreemds voor. Er ligt nu een
wetsvoorstel op tafel waarbij beiden
aanspreekbaar zijn, aanhakend aan
het feit dat je als ouders over
jongeren niet zoveel te zeggen hebt.
Vervolgens wil de minister de ouders
extra straffen door hun de kinder–
bijslag te ontnemen. Collega Nuis
bracht al naar voren dat hierdoor bij
de ouders de afweging zou kunnen
ontstaan dat de kinderbijslag hun
minder oplevert dan bijvoorbeeld de
verdiensten van de jongere. Ik vind
het een wat vreemde combinatie.
De voorzitter: Er is zich een nieuwe
methodiek van interrumperen aan
het ontwikkelen. !k zal dit nog één
keer toestaan.
De heer Huibers (CDA): Voorzitter!
Ik wilde daar al op wijzen, want ik
ging ervan uit dat wij bezig waren
met het antwoord van de minister in
eerste termijn.
Ik heb toen vragenderwijs een
suggestie gedaan over de relatie
tussen kinderbijslag en de verant–
woordelijkheid van ouders. Daarbij
onderschrijf ik direct hetgeen de
heer Van der Vlies aangaf, namelijk
dat dit alleen maar opgaat in
gevallen waarin sprake is van verwijt–
baarheid. Daar gaat het uiteraard
om, want anders spreken wij niet
over de relatie met de kinderbijslag.
Van de minister wil ik nu graag
weten wat zijn concrete antwoord is.
Ik proef uit zijn reactie dat hij dit niet
afwijst, wel een aantal haken en
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ogen in de uitvoering ziet en er
verder over zal praten.
Minister Ritzen: Het laatste is exact
het geval. De heer Nuis heeft gelijk:
het is in feite een vorm van boete en
die hoort samen te gaan met
verwijtbaar gedrag. Tegelijkertijd heb
ik er een ander element bijgevoegd,
namelijk dat de kinderbijslag een
bepaalde functie vervult in het
stelsel De logica zie ik in dat
verband wel, maar ik wil dit graag
eerst met collega Wallage opnemen,
om te bezien in hoeverre dit op de
een of andere wijze in concrete
verdere stappen zou kunnen worden
vertaald.
Mevrouw Sipkes (Groen Links): Ik
herinner mij een van de laatste
formulieren voor de kinderbijslag.
Denkt de minister niet dat hij van zijn
collega Wallage meteen te horen
krijgt dat je als ouder al geen
aanspraak mag maken op kinder–
bijslag als je niet volledig verant–
woordelijk bent voor de verzorging
van je kinderen? Een dergelijke
verklaring moet immers door de
ouders worden afgegeven.
Minister Ritzen: Dit is een heel
directe vertaling die mevrouw Sipkes
geeft, maar ik zou zover niet willen
gaan. Mevrouw Sipkes zegt zelf al
dat er geen kinderbijslag zou moeten
worden verstrekt in gevallen waarin
de leerplicht wordt ontlopen en er
sprake is van verwijtbaarheid aan de
kant van de ouders.
Mevrouw Sipkes (Groen Links): Dat
is een automatisme, maar dat heeft
niets te maken met de leerplicht. Ik
zou willen dat de minister dit uit de
sfeer van de leerplicht haalde, omdat
zijn collega Wallage al instrumenten
heeft om de kinderbijslag te
onthouden als deze onterecht wordt
verstrekt, namelijk als iemand niet
opdraait voor de kosten van zijn
kinderen. Naar mijn mening moet dit
echter niet gekoppeld worden aan de
leerplicht.
Minister Ritzen: In dit geval volg ik
de logica niet. Mevrouw Sipkes gaf
aan dat dit al in de praktijk gebeurt,
of zou moeten gebeuren. Dit is dan
toch al een stap verder dan wij hier
nu zijn. Daarbij denk ik dat dit
automatisme niet zo vanzelfsprekend
verloopt, omdat eerst goed moet
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worden geconstateerd dat het een of
andere vorm van bewaking vereist,
de leerplichtambtenaar in beeld komt
en er op enig moment stappen
moeten worden ondernomen. In de
praktijk werkt het naar mijn mening
niet zo. Ik zal hierop terugkomen.
De heer Huibers (CDA): Hoe komt
de minister hierop terug? Hij zegt
wel dat hij zal bezien "op een of
andere wijze en in hoeverre", maar
op welke wijze? Spreken wij af dat
wij hierover een notitie krijgen? Of
komt dit thema - hoe ga je om met
sancties, de uitvoerbaarheid en de
effectiviteit - aan de orde in het licht
van de studie van de wetenschappe–
lijke raad ter zake? Hoe ziet de
minister dit voor zich?
Minister Ritzen: De studie van de
Wetenschappelijke raad voor het
regeringsbeleid richt zich veel meer
op de startkwalificatie en dat is dus
een wat ander traject. Het gaat
daarbij ongetwijfeld over de combi–
natie tussen startkwalificatie en
sociale zekerheid, waarover ik al een
aantal opmerkingen heb gemaakt.
Het specifieke punt dat de heren
Huibers en Van der Vlies naar voren
brachten over de kinderbijslag,
vereist in mijn ogen een aparte lijn.
Ik zal de Kamer graag op een termijn
van twee maanden informeren over
de wijze waarop die ons voor ogen
staat.
Mijnheer de voorzitter! De heer
Leerling suggereerde dat alle
vakanties binnen de reguliere school–
vakanties zouden moeten vallen. Als
ik deze benadering hoor, die wat
strenger is dan tot nu toe in het
wetsvoorstel het geval is, kan ik mij
voorstellen dat hij dit naar voren
brengt. Ook voorstellen vanuit de
opvatting dat er juist in achter–
standssituaties sprake is van een vrij
grote correlatie tussen dagen op
school en leerprestaties. Tegelij–
kertijd moet rekening gehouden
worden met gegroeide opvattingen
over mogelijkheden van ouders en
gezinnen voor vakantie. In dat
opzicht hebben wij naar mijn mening
een goede tussenlijn gevonden.
De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Ik maak toch bezwaar tegen die heel
strenge benadering. Laten wij wel
wezen: wij hebben een zomerva–
kantie, een herfstvakantie, een kerst–
vakantie, een voorjaarsvakantie, een
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De heer Huibers (CDA): Ik drmg er
bij de minister op aan het brede
publiek over deze problematiek
uitvoerig te informeren. Anders
zouden zich wel eens verrassingen
kunnen gaan voordoen. Het is thans
geen vakantie en het is dus thans
niet aan de orde. De Eerste Kamer
moet zich nog over dit wetsvoorstel
uitspreken. Als het wetsvoorstel wet

Minister Ritzen: Er is wel over
gedacht. Elke lijn die wordt gekozen
betekent het doorhakken van een
knoop. Er dienen verschillende
belangen te worden afgewogen. Met
droge ogen kan worden gezegd, dat
er kinderen zijn voor wie absoluut
niet zo strikt behoeft te worden
gehandeld. Een aantal dagen meer
verzuim speelt voor hen geen rol.
Het complementaire ervan is, dat
verzoeken om uitzonderingen vaak
komen van kinderen die wel
kwetsbaar zijn. Zo is de termijn van
die tien dagen tot stand gekomen.
Ik kom over de financiële aspecten
te spreken. Een aantal geachte
afgevaardigden merkte op, dat het
ministerie zegt, dat de VNG zich
akkoord heeft verklaard met de
gekozen lijn, terwijl door die VNG
opvattingen naar voren worden
gebracht, die dat akkoord niet onder–
schrijven. Ik beschouw dit echt als
een rnisverstand. In mei 1991 is bij
de voorbereiding van dit
wetsvoorstel besloten - het is een
deal geweest, waaraan beide partijen
vast zitten - dat het ministerie in het
kader van het wetsvoorstel een
subsidie zou geven aan de Landelijke

vereniging van leerplichtambtenaren
voor haar voorlichtingsactiviteiten.
Wij zorgen ervoor dat de middelen er
zijn voor de bijscholing. Dat is voor
Onderwijs en Wetenschappen geen
reguliere taak. In eerste instantie
betreft het hier een taak van de
gemeenten. De deal houdt echter in
dat wij bijscholen omdat wij ook
nieuwe dingen vragen. Echter, dan
moet men ook zijn bezwaren tegen
financiële aspecten van dit wetsvoor–
stellen laten vallen. Ik wil niet
betogen dat er geen sprake is van
taakverzwaring ofschoon ik dat
betoog heel goed zou kunnen
houden. Het is mijns inziens lood om
oud ijzer terwijl ik het ook vreemd
vind dat er in deze termen wordt
gesproken. Immers, het debat gaat
vooral over de mate waarin men in
het verleden deed wat men had
moeten doen. Ik vind het heel lastig
om In te gaan op de stelling: wij
deden dit in het verleden niet, ook al
hadden wij het moeten doen - men
werd daarvoor ook betaald - en
daarom moet er geld bij. Hoe dan
ook, wij hebben hierover in het
verleden een afspraak gemaakt. Ik
heb begrepen dat de VNG haar
standpunt in dezen heeft herzien.
Het is ook mogelijk dat er sprake is
van een misverstand. Wij zullen dit
betrekken bij het gesprek over de
RMC's. Ik volg de Kamer waar zij
ervoor pleit om alles wat te maken
heeft met voortijdig schoolverlaten,
registratie, trajectbegeleiding en
leerplicht bijeen te brengen.
Voorzitter! De heer Nuis heeft een
stokpaard bereden dat mij zeer
aanspreekt Ik doel nu op het
assessment. Dit punt komt zeker ook
aan de orde wanneer wij over de
leraar spreken en ook in de nota
"Blijven leren" is hieraan aandacht
gegeven. Wellicht kan ik het best bij
dit punt ingaan op de kwestie van de
assistent-kwalificaties. Wij trachten
te bevorderen dat deze kwalificaties
worden ontwikkeld. Er is een kwalifi–
catiestructuur in het beroepson–
derwijs maar wij weten dat van de
80.000 er wellicht zo'n 40.000 in
staat zouden zijn om de startkwalifi–
caties te behalen maar daar op de
een of andere wijze niet in slagen
dan wel tussen wal en schip terecht–
komen. Er is ook een belangrijke
groep waarvoor dit te hoog gegrepen
is. Daarvoor zoeken wij het niveau
van de assistent kwalificatie De
vraag is echter of dit ook voor het
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paasvakantie en zo kan ik wel
doorgaan. Er zijn ook nog vele
ATV-mogelijkheden. Moeten wij niet
in alle eerlijkheid vaststellen, dat de
keuzemogelijkheden groot zijn? Als
men in de zomervakantie echt niet
weg kan - ik denk aan de agrarische
sector - kan men in de winter
weggaan. Ik vind niet dat er
daarnaast nog een mogelijkheid
moet worden geschapen, met het
risico dat er misbruik van wordt
gemaakt.
Minister Ritzen: Ik ken de opvat–
tingen van de heer Leerling. Ik heb
de mijne erbij gelegd De heren Nuis
en Huibers hebben gevraagd, of niet
meer ruimte op het lokale niveau
moet worden geboden. Op dat punt
ben ik ook aarzelend. Uit interna–
tionaal onderzoek blijkt, dat juist in
achterstandssituaties het aantal
schooldagen telt. De kennis van
leerlingen die in hun omgeving geen
grote taal– en rekenrijkdom
aantreffen, zakt vaak in vakanties
weg. Het duurt dan enige tijd,
voordat de kennis weer naar boven
komt. Wij moeten met het aantal
schooldagen voorzichtig zijn. Wij
zitten wat dit betreft niet laag en niet
erg hoog. Wij zijn nummer 10 op de
wereldranglijst, met een groot aantal
andere landen
De heer Huibers (CDA): Betekent
dit, dat de minister vindt, dat de
afspraken die in sommige
gemeenten al gemaakt zijn - ik
verwees in eerste termijn naar de
problematiek van de allochtonen opzij gezet moeten worden en dat
men zich zal moeten richten naar
wat in de wet komt te staan?
Overigens moet dit laatste per
definitie.
Minister Ritzen: De wet is op een
aantal punten een aanscherping,
vanuit de opvatting dat school–
deelname van het allergrootste
belang is.

is geworden, is de vakantie wel
aanstaande. Wij moeten hierover
helderheid hebben
Minister Ritzen: Het is een punt dat
ik graag tot mij neem. Er zal goede
informatie moeten worden gegeven
over de wijze, waarop de wet vorm
heeft gekregen.
De heer Franssen (WD): Ik ben het
in algemene zin volstrekt eens met
de benadering van de minister. Je zal
maar kind van een ouder zijn die een
beroep heeft, dat het vrijwel
onmogelijk maakt om in de reguliere
vakantietijd met vakantie te gaan. Ik
denk aan een kind van een kermisex–
ploitant. Ik heb dit gedurende een
aantal jaren uit ervaring meege–
maakt. Kermisexploitanten werken
de hele zomer door. Waarom is de
minister met die termijn van tien
dagen gekomen, gegeven ook het
feit, dat vakanties in de loop der
jaren langer zijn geworden? Zou je
voor sommige beroepen waarvoor
die uitzonderïng wordt gemaakt, niet
een wat langere termijn kunnen
nemeri? Ik denk aan vijftien dagen. Is
daarover gedacht? Ik zeg erbij, dat
het verantwoord moet zijn.

8-457

Ritzen
bedrijfsleven een herkenbaar niveau
is en dus wordt dit uitvoerig
betrokken bij het overleg met het
georganiseerde bedrijfsleven.
De heer Huys spreekt over de
resultaten van het gevoerde overleg
en vraagt zich in alle bescheidenheid
af of hij wellicht iets heeft gemist.
Voorzitter, ik meen dat ik heb
vermeld dat ik hierover schriftelijk
informatie zou geven. Het CBA heeft
aangegeven dat de primaire taak van
de arbeidsvoorziening de plaatsing
van werklozen en werkzoekenden is.
De primaire doelgroep van de
arbeidsvoorzieningsorganisatie wordt
gevormd door de niet meer
leerplichtige jongeren. Dit laat echter
onverlet dat de arbeidsvoorziening
ook dienstverlenend kan optreden op
het terrein van de preventie van het
voortijdig schoolverlaten. Daar wil
men graag nadrukkelijk op inspelen.
Men vindt dat de aanpak zich niet
mag beperken tot uitsluitend
voortijdig schoolverlaters zonder
diploma LBO/MAVO, maar zich ook
moet richten op de gediplomeerde
LBO'ers op A– en B-niveau. Men ziet
het als een goede zaak als de
functies van de RMC's worden
verankerd. Toegezegd is door het
CBA dat de RBA's zullen worden
aangespoord waar het gaat om de
samenwerking met de RMC's, om
het terugverwijzen van voortijdig
schoolverlaters naar het onderwijs
en om de bemiddeling ten behoeve
van niet langer leerplichtige school–
verlaters die niet meer naar het
onderwijs terug willen. Ook wil men
bevorderen dat de AOB's en de
centra voor vakopleiding zich
inzetten voor een brede groep van
voortijdig schoolverlaters.
Van de VNG en de Stichting van
de arbeid zijn over het algemeen
positieve reacties verkregen. Door
OOVO, ouderorganisaties en LAO
zijn vraagtekens gezet bij de finan–
ciering in de zin van: meer geld zou
helpen. Dat is overigens geen
onbekend geluid.
Er zijn ook vraagtekens gezet bij
de verantwoordelijkheidsverdeling. Ik
heb echter de indruk dat die goed is
neergelegd.
De heer Van der Vlies maakte een
opmerking die betrekking had op
huwelijk en religie. Hij gaf in
overweging om de vrijstelling te
handhaven in geval men tengevolge
van een huwelijk meerderjarig wordt.
Dit zou ook moeten gelden voor
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meisjes onder de 16 jaar. De heer
Van der Vlies weet uit het schrifte–
lijke antwoord dat ik dit absoluut niet
kan volgen vanuit de opvatting dat je
mensen tegen zichzelf moet
beschermen. Het is zeker niet uitge–
sloten dat deze meisjes voor de rest
van hun leven de functie van moeder
in een gezin vervullen, maar wat
gebeurt er als men gaat scheiden?
Dan heeft betrokkene geen enkel
opleidingsniveau Ik meen dat
hiervoor geen enkele ruimte moet
worden geboden, maar - nogmaals dit werd al duidelijk uit de schnfte–
lijke gedachtenwisseling.
Ik wil thans over de amende–
menten spreken. Het amendement
op stuk nr. 12 is van de leden
Huibers en Huys ter vervanging van
het gedrukte amendement onder nr.
10. Het amendement beoogt de
mogelijkheid te creëren om onder
strikte voorwaarden en in uiterste
gevallen voor 14- en 15-jarigen een
programma aan te bieden dat naast
algemeen voortgezet onderwijs en
op een beroep gericht onderwijs,
tevens praktijktijd bevat bestaande
uit arbeid van lichte aard. In
afwijking van wat de regering
voorstelt, dient dit onder de verant–
woordelijkheid van de school in de
eerste fase te gebeuren. U weet uit
de schriftelijke gedachtenwisseling
dat tot nu toe de regering heel strikt,
ook in het overleg dat vooraf is
gegaan aan de indiening van het
wetsvoorstel, heeft vastgehouden
aan de lijn dat de school waar dit
plaatsvindt verantwoordelijk moet
worden gesteld Dit betreft dan de
school in de tweede fase. Tegelij–
kertijd is ook in de schriftelijke
gedachtenwisseling aangegeven dat
er goede argumenten zijn voor een
andere benadermg, waarbij in feite
de verantwoordelijkheid blijft waar
die in eerste instantie gedefinieerd
was, namelijk in de eerste fase.
Gezien de marginale afwegingen die
daarin een rol hebben gespeeld en
de gewijzigde lijn die in het
amendement wordt gesuggereerd,
laat ik het oordeel over dit
amendement graag over aan de
Kamer.
Het amendement op stuk nr. 13 is
ingediend door de leden Huys en
Huibers. Het amendement op stuk
nr. 14 van mevrouw Sipkes beoogt
de leerplichtambtenaar vooraf–
gaande aan de verwijdering van een
leerling bij de beslissing tot verwij–
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dering te betrekken. De bedoeling is
dat betrokken leerling door een
vroegtijdig inschakelen van een
leerplichtambtenaar niet geconfron–
teerd wordt met een gat in zijn of
haar schooljaar. Eigenlijk is het
amendement van de heren Huys en
Huibers van soortgelijke aard. Ik wil
het amendement van mevrouw
Sipkes overnemen.
De voorzitter Voor de duide–
lijkheid: het amendement op stuk nr.
13 wordt overgenomen. Bestaat
hiertegen bezwaar?
Mmister Ritzen: Dan is het
amendement op stuk nr. 14 in mijn
ogen overbodig.
De voorzitter: Voordat ik een
conclusie trek, geef ik eerst mevrouw
Sipkes het woord.
Mevrouw Sipkes (Groen Links): Het
is de vraag of de amendementen
overbodig zijn. Misschien kunnen ze
naadloos in elkaar geschoven
worden. In eerste termijn zei ik al dat
mijn amendementen min of meer
hetzelfde beogen maar een sterkere
positie geven aan de leerplichtamb–
tenaar. Ik heb gezegd dat dit een
onafhankehjke instantie is. Het
amendement op stuk nr. 13 van de
leden Huys en Huibers stelt de
school min of meer verplicht om
binnen acht weken naar een andere
oplossmg te zoeken. Ik zeg: schakel
daarbij iemand in om het samen met
jou te doen; die heeft niet met de
teldatum te maken.
Minister Ritzen: Ik beschouw het
amendement in dat opzicht toch echt
als overbodig. Ik ben er ovengens
niet mordicus tegen, afgezien van de
vraag of dit een staatsrechtelijk
verankerde term is. Ik heb er op dit
moment geen behoefte aan om
nieuwe wetgeving te introduceren
naast al hetgeen wat reeds bij
Onderwijs gebeurt. Volgens mij
betreft dat een rijkelijk aanbod
De heer Franssen (WD): lets
nieuws in het staatsrecht achter–
laten, is toch nooit gek?
Minister Ritzen: Zeker
De voorzitter: Het
amendement-Huys/Huibers (stuk nr.
13) is overgenomen.
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Ritzen
Minister Ritzen: Voorzitter! Ik heb al
gezegd dat ik niet de noodzaak inzie
van het amendement op stuk nr. 14.
Ik sluit erg aan bij de opvattingen
elders waarbij er de nadruk op wordt
gelegd dat de school die verantwoor–
delijkheid moet gaan dragen. Het
amendement op stuk nr. 13 hoort
daarbij. De school mag pas verwij–
deren, als er een alternatief is en
daar alle moeite voor is gedaan. Dit
geldt niet voor schorsen; dat moet
altijd mogelijk zijn.
Het amendement op stuk nr. 11
van de heer Franssen gaat over de
termijn van vier weken. De heer
Franssen weet, ook zonder dat wij
het apart vermeld hebben, dat er een
termijn van acht weken voortvloeit
uit de Algemene wet bestuursrecht.
Ik was er niet helemaal zeker van of
duidelijk was dat er nu een termijn
van acht weken geidt waarbinnen er
gereageerd moet worden. Het gaat
hierbij over de beslissing betreffende
de vervangende leerplicht, gelet op
het belang van de jongeren en de
periode waarin een dergelijke
beslissing genomen moet worden.
Daar zo'n beslissing best wel eens
heel ingewikkeld kan zijn, wil ik
graag vasthouden aan de termijn van
acht weken.

Minister Ritzen: Artikel 4.13 van de
Algemene wet bestuursrecht dat met
ingang van 1 januari 1994 in werking
treedt, voorziet er reeds in dat er
binnen een termijn van acht weken
besluiten worden vastgelegd. Deze
termijn van acht weken wordt dus al
expliciet gehanteerd. De termijn uit
de Algemene wet bestuursrecht is
ook hierbij gehanteerd. Ik herhaal
dat er aan die termijn wordt vastge–
houden, omdat de beslissingen best
ingewikkeld kunnen zijn. Dan kan een
termijn van vier weken wel eens te
kort zijn.
Voor alle duidelijkheid merk ik nog
op dat het amendement uit
technisch oogpunt iets anders gefor–
muleerd moet worden. De wijziging
moet namelijk worden opgenomen in
de artikelen 3a en 3b Dit betreft dus
niet meer de inhoud van het
amendement.

De heer Franssen (WD): Voorzitter!
Ik dank u voor uw ruimhartigheid. Ik
dank de minister voor zijn beant–
woording. Ik geloof dat wij een heel
goed debat met elkaar voeren,
waarin manifest wordt dat wij te
maken hebben met een probleem
dat door ons allemaal, de partijen
overstijgend, buitengewoon
belangrijk wordt gevonden. Als wij
aan de ene kant de naleving van de
Leerplichtwet en aan de andere kant
het bevorderen van het krijgen van
een goede startkwalificatie nlet goed
weten vorm te geven, zijn wij een
maatschappelijk probleem van de
eerste orde aan het creëren,
waarmee wij niet alleen het depar–
tement opzadelen waar de minister
de politieke verantwoordelijkheid
voor draagt, maar ook talloze andere
departementen en de samenleving
als geheel. Daarom waren de begin–
woorden van de beantwoording door
de minister - toen was het hier nog
wat rumoerig na het vorige debat,
over het aangekondigde vertrek van
de staatssecretaris van WVC - zo

belangrijk. Hij had het erover om de
betekenis van het onderwijs als
investeringsbron ook in dit opzicht
nog eens scherp voor het voetlicht te
krijgen.
Ik dank de minister voor datgene
wat hij heeft gezegd over de opmer–
kingen van de Kamer over de kwalifi–
catieplicht. Ik ga ervan uit dat wij van
het kabinet meer helderheid krijgen
over waar het overleg met
werkgevers en, naar ik aanneem, ook
werknemers toe heeft geleid en waar
het overleg met de Wetenschappe–
lijke raad voor het regeringsbeleid
toe heeft geleid, voordat wij de nota
van de regering over het beleid op
het gebied van de volwassenenedu–
catie bespreken. Ik weet dat de WRR
een vol programma heeft en dat het
wellicht niet gemakkelijk is om de
WRR zo ver te krijgen dat hij in mei
een definitief rapport op tafel kan
leggen. Dat rapport moet naar mijn
mening niet gaan over het principe
van de kwalificatieplicht als zodanig,
maar over het antwoord op de vraag
binnen welke randvoorwaarden tot
de realisering van een startkwalifi–
catie voor een ieder kan worden
gekomen. Zou de minister toch nog
eens met de WRR willen bespreken
of het mogelijk is dat wij een inter–
imrapport van de WRR op tafel
krijgen, op het moment dat wij aan
de kabinetsformatie beginnen? Zo'n
interimrapport moet het ons mogelijk
maken, de contouren te herkennen
van datgene wat nodig is om goede
beslissingen te kunnen nemen. Wij
weten natuurlijk helemaal niet wie er
in praktische zin bij de formatie
betrokken raakt, maar wij moeten
wel allemaal van alle stukken kennis
hebben. Wij moeten daarin ook
allemaal een plaatsbepaling kiezen.
Ik zie dat de PvdA daar heftig "ja" op
knikt. Misschien zijn ze er geestelijk
al mee bezig om zich op een andere
positie voor te bereiden. Als dat zo
is, is deze discussie daar vruchtbaar
voor. Wij moeten ervoor zorgen dat
wij dan zo ver komen als wij op dat
moment kunnen komen.
In dit verband moet ik een
opmerking plaatsen bij een brief die
de minister ons vorige week heeft
gestuurd. Aan de ene kant gaan wij
veel werk maken van het realiseren
van de kwalificatieplicht voor een
ieder, als een ideële norm die wij
met elkaar stellen. Dan hebben wij
met elkaar ook de plicht om ervoor
te zorgen dat jonge mensen die de
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De heer Franssen (WD): Er wordt
tegenwoordig wel heel erg gemak–
kelijk naar de Algemene wet
bestuursrecht verwezen, als er een
probleem opdoemt. Maar kunt u dit
wat toelichten?

De heer Franssen (WD): Ik kom er
in tweede termijn op terug.
De heer Huibers (CDA): Als de
termijn in de wet via het
amendement van collega Huys en
mij wordt teruggebracht naar vier
weken, is er dan sprake van een
probleem in de praktijk? Heeft de
ervaring uitgewezen dat die termijn
niet haalbaar is? Of is de overweging
van de minister dat er een algemene
termijn van acht weken is en dat die
daarom zo blijft? Dat maakt een
verschil in toonzetting uit.
Minister Ritzen: Ik wil er hierbij van
uitgaan dat er de kortst mogelijke
termijn gehanteerd moet worden.
Maar uit de gedachtenwisselingen
met de scholen is naar voren
gekomen, dat dit wel eens
ingewikkeld kan zijn. Men komt in
een heel moeilijke positie als men de
termijn heeft overschreden.
De voorzitter: Ik heb in eerste
termijn in zeer ruime mate
gelegenheid gegeven tot het
plaatsen van interrupties. Derhalve
verzoek ik de leden om zich op basis
van vnjwilligheid in tweede termijn
enigszins te matigen in de spreektijd.
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kwalificatieplicht moeten vervullen,
daar feitelijk de ruimte voor krijgen.
In het afgelopen jaar heb ik erg veel
voorbeelden gehoord van taken die
op de nek van het bedrijfsleven
komen te liggen om mensen die niet
vanuit zichzelf een goede plek weten
te vinden op de arbeidsmarkt, toch
aan zo'n plek te helpen. Die mensen
moeten in ieder geval scholing of
tijdelijke arbeid krijgen. Ook zijn er
de ziektewetmaatregelen. Mensen
die niet volledig arbeidsongeschikt
zijn, moeten terugkeren in het
arbeidsproces. Dan is er ook nog de
discussie die wij twee weken
geleden in de Kamer hebben
gevoerd over de wijziging van de
Wet sociale werkvoorziening.
Mensen die aan de bovenkant zitten,
mogen niet zomaar teruggestuurd
worden op de arbeidsmarkt, als wij
niet weten dat daar een plek voor is.
Dan is er nu ook nog de kwalificatie–
plicht. Wij moeten goed weten
binnen welk financieel
sociaal-economisch beleidskader het
wel of niet reëel is, die taak van het
georganiseerd bedrijfsleven te
vragen. Nu heeft de mmister ons een
brief geschreven over de positie van
de LOK-lozen. Deze brief is ons
geworden naar aanleiding van het
mondeling overleg vlak voor het
zomerreces en gaat over de
knelpunten in het MBO. Het gaat om
mensen zonder leerovereenkomst,
die wij op een of andere manier aan
scholmg willen helpen om hun start–
positie voor toetreding op de
arbeidsmarkt zo sterk mogelijk te
maken. Dit probleem speelt niet
overal, maar vooral in een aantal
grootstedelijke gebieden.
Wat schrijft de minister ons? Hij
heeft er geen geld voor en zal een
overgangsmaatregel bedenken
waardoor de mensen die nu in die
positie zitten, niet zomaar op straat
komen te staan, maar dan moet het
wel zo'n beetje afgelopen zijn. Dit
komt doordat de minister niet
voldoende middelen heeft, maar er
elders bij het Rijk of vanwege het
Rijk wel een hoop geld op de plank
ligt dat niet op de goede manier
wordt besteed. Wij zullen in de
procedurevergadering hierover
moeten spreken, want dit kan
natuurlijk niet. Wij kunnen met elkaar
niet fraaie vergezichten over het
belang van een kwalificatieplicht
voor iedereen creëren, terwijl wij een
concrete groep kwetsbaren, vaak van
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allochtone herkomst, dus kwetsbaar
in de samenleving als geheel, niet
aan een goede plek kunnen helpen.
Hierover moeten wij met de minister
praten. Rechtsom of linksom moet er
een oplossmg voor komen.
De minister heeft op heel veel
momenten in zijn beantwoording
aangegeven dat hij met de regionale
meldings– en coördinatiepunten heel
dicht bij het standpunt van de Kamer
komt. Soms dacht ik: hij balanceert
op de evenwichtsbalk en voor
hetzelfde geld glijdt hij er net van af.
Dat moet niet gebeuren. Zowel bij de
uitvoering van de Leerplichtwet als
bij het implementeren van de goede
gedachten in de nota Vroegtijdig
schoolverlaten moet de leerplich–
tambtenaar naar onze mening nu
eens die centrale functie krijgen die
hij nooit heeft gehad.
Moet de leerplichtambtenaar
vervolgens alles doen? Daarop
moeten wij niet het uiteindelijke
antwoord geven. Als de leerplich–
tambtenaar die duidelijke scharnier–
functie in de uitvoering van de
Leerplichtwet kan vervullen, kan hij
in de praktijk zoveel te doen krijgen
dat het fysiek te veel is gevraagd om
het hem allemaal zelf te laten doen.
De vraag of een ander er wat mee
gaat doen, staat of valt wel met de
positie die wij de leerplichtamb–
tenaar geven. Er is geen andere weg
mogeiijk dan een weg die bij de
leerplichtambtenaar ophoudt of in
ieder geval langs hem komt, dus met
zijn medeweten en zijn instemming.
Het zal dus eerst heel helder moeten
zijn hoe de gemeente de
Leerplichtwet gaat uitvoeren, wat de
leerplichtambtenaar hierbij gaat
doen en hoe hij volgens de imple–
mentatie van de gedachte uit de
notitie inzake voortijdig schoolver–
laten die spilfunctie gaat vervullen.
De minister gaat overleg voeren
met de Vereniging van Nederlandse
gemeenten. Van mij mag hij verder
iedereen daarbij betrekken, bijvoor–
beeld de Vereniging van leerplich–
tambtenaren, maar de VNG is het
centrale punt. Het lijkt mij goed dat
wij als Kamer voor dat overleg onze
opvattingen bij de minister
neerleggen, zodat hij weet wat er
volgens ons zo ongeveer moet
gebeuren. Daarom leg ik namens alle
woordvoerders in het debat de
volgende motie aan de Kamer voor.
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Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de regering
voornemens is te komen tot de
oprichting van regionale meldings–
en coördinatiepunten (RMC's);
van mening, dat melding, registratie
en doorverwijzing belangrijke instru–
menten zijn in het tegengaan van
vroegtijdig schoolverlaten en dat de
gemeentelijke leerplichtambtenaar
hierbij een centrale functie vervult;
voorts van mening, dat het onwen–
selijk is meldingsstructuren naast
elkaar te laten ontstaan en bestaan;
spreekt uit, dat de leerplichtamb–
tenaar bij de uitvoering van de
melding, de registratie en de
doorverwijzing de spil vormt en dat
zijn positie versterkt dient te worden;
verzoekt de regering hierover in
overleg te treden met de VNG om te
komen tot sluitende afspraken onder
welke condities dit plaats moet
vinden en de Kamer over de
uitkomsten van dit beraad te infor–
meren,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Franssen,
Huibers, Huys, Nuis, Sipkes, Van der
Vlies, Schutte en Leerling.
Zij krijgt nr. 16 (22900 en 22994).
De heer Franssen (WD): Voorzitter!
Ik wil bij een paar punten kort
stilstaan om de minister te vragen,
die nu of later scherper te markeren.
Ik wil de minister vragen, de
Kamer nader te rapporteren over de
manier waarop verder met de imple–
mentatie van de voorstellen in het
rapport "Zin in school" wordt
omgegaan. Datzelfde geldt voor de
uitwerking van de gedachten in het
Scheveningse beraad met betrekking
tot de Leerplichtwet. Ook de
monitorfunctie van het Rijk moet
scherper worden gemarkeerd, opdat
die rijksverantwoordelijkheid serieus
wordt genomen. In het verleden
hebben wij die Leerplichtwet aange–
nomen, haar aan de gemeenten
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overgelaten en vervolgens heeft het
Rijk gemeend dat het zich er niet
zozeer mee behoefde te bemoeien.
Maar het is evenzeer onze verant–
woordelijkheid en de wijze waarop
de monitorfunctie gestalte krijgt,
moet dat tot uitdrukking brengen.
Ik wil nog een opmerking maken
over de gedachte die geuit is door
de heer Huibers over de kinder–
bijslag Ik wil de gedachte om de
mogelijkheid van kortmg op de
kinderbijslag te bespreken als ouders
er niet goed voor zorgen dat de
leerlingen de leerplicht nakomen,
niet helemaal buiten de discussie
plaatsen Maar ik vind het geen goed
vertrekpunt. De Leerplichtwet geeft
immers zelf instrumenten. Zij neemt
als vertrekpunt de maatschappelijke
zorg van waaruit de aandacht van de
leerplichtambtenaar zich uitstrekt en
geeft als ultieme mogelijkheid de
vervolging via de strafrechter. Nu
heeft de minister ons vlak voor dit
debat een overzicht gegeven van de
manier waarop het OM in de onder–
scheiden ressorten met die
bevoegdheid omspringt. Ik zou veel
liever zien dat hij, voordat hij met de
heer Wallage gaat praten over het
traject van de kinderbijslag, eerst
praat met zijn ambtgenoot van
Justitie over de vraag hoe er op dat
punt meer eenheid van beleid bij het
OM kan komen en over de vraag
wanneer wij de uitvoering van de
Leerplichtwet een serieuzer karakter
gaan geven. Die rol van het OM kan
verder versterkt worden. Ik vraag de
minister om een heldere uitspraak
daarover. Die koers moeten wij eerst
volgen in plaats van een in wezen
oneigenlijk middel te gebruiken als
het verminderen van de kinderbijslag
wanneer ouders de Leerplichtwet
niet goed uitoefenen. Die kinder–
bijslag is immers ingesteld om
ouders een bijdrage te geven in de
kosten van onderhoud van hun
kinderen.
Dat er iets aan de studiefinan–
ciering gedaan zou moeten worden
als oudere cursisten hun eigen
vrijwillig aangegane plichten niet
nakomen, is een andere kwestie.
Vanmorgen werd dat in de pers ook
gemeld, maar ik meen dat wij nu niet
primair bij dit punt moeten stilstaan.
Tot slot wil ik een opmerking
maken over mijn amendement. Waar
ik een beetje bang voor ben, is dat
de Algemene wet bestuursrecht de
functie krijgt van een "grondwet"
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waar we niet buiten kunnen en dat er
bij alles wat wij willen steeds met die
wet wordt geschermd: jullie hebben
die wet aangenomen en daar ben je
aan gebonden. Dat de overheid een
zekere termijnstelling in acht moet
nemen om tot zorgvuldige besluit–
vorming te komen waarop de burger
zich kan beroepen bij het beroep op
overheidsmaatregelen, is juist. Maar
wij hebben het hier over jongeren die
in problemen zijn terechtgekomen en
waarmee, bij een geïntensiveerde
uitvoering van de Leerplichtwet, de
school en de leerplichtambtenaar al
lange tijd doende zijn geweest om
die jongeren op het goede spoor te
krijgen of te houden. Dan ontstaat er
een ultiem moment waarop wij
zeggen: die jongere is niet meer in
die school te handhaven; hij moet
naar een andere school. Zouden wij
er dan twee maanden over moeten
doen om daarover een beslissing
over te nemen? Dat is toch met het
oog op dat probleem van die jongere
niet te verdedigen? Laten wij dit dan
simpel vertalen: in afwijking van de
Algemene wet bestuursrecht, geldt
sowieso... Dat is toch mogelijk?
Kunnen wij daarvoor nu geen
oplossing vinden? Natuurlijk zullen zij
er korter over doen dan acht weken,
maar als er een gemeente is waarin
die uitvoering van de Leerplichtwet
ondanks al onze uitspraken nog niet
goed plaatsvindt, zitten wij met de
gebakken peren. Dat zou toch niet
de bedoeling moeten zijn. Wil de
minister daar nog eens goed naar
kijken?

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Ik wil graag
de minister dankzeggen voor de
antwoorden. Hij stemde ermee in,
dat ik aandacht vroeg voor het feit,
dat zich op de arbeidsmarkt op dit
ogenblik toch een behoefte aan
arbeidskrachten aftekent voor arbeid
waarvoor geen scholing als zodanig
echt nodig is. Ik druk mij maar wat
voorzichtig uit, want je moet
inderdaad oppassen voor een zekere
stigmatisering. Dat bedoel ik in geen
geval. Onlangs zijn er enkele opinië–
rende en informerende artikelen over
verschenen. De minister verwees
naar een artikel, dat ik de vorige
week ook heb gelezen. Wat daarin
wordt gezegd, bedoel ik. Ik heb
daarbij geen enkele intentie gehad

om naar leerlingen en jongeren uit te
stralen, dat het allemaal ook wel
zonder kwalificatie kan omdat er
altijd wel werk is. Dat heb ik
helemaal niet bedoeld, want ik ben
het inderdaad met de minister eens,
dat de harde kern van de langdurig
werklozen niet zelden het kenmerk
van lage scholing draagt. Dat moet
ook een signaal zijn. Dan is het
evenwicht hersteld. Men moet zowel
voor het een als voor het ander
aandacht hebben.
Voorzitter! Het kan de minister
noch de Kamer zijn ontgaan, dat ik
gepleit heb voor een zware verant–
woordelijkheid uiteraard van de
ouders maar ook van de school. Ik
wil hierbij nog een accent zetten. Je
kunt nog zo'n goede school hebben
wat betreft het pedagogisch-didac–
tisch klimaat, goede leermiddelen,
heldere begeleiding, inspiratie vanuit
de houding van degenen die rondom
de leerling staan en je kunt nog zo
goed vroegtijdig onderkennen, het
gaat gewoon een aantal keren per
jaar fout. De oorzaak kan liggen in
gezinsomstandigheden of de
materiële omgeving. Dan zijn het niet
alleen leerlingen met verhoudings–
gewijs lage cognitieve mogelijkheden
die op enig moment toch in een
desoriëntatie terechtkomen, in een
neerwaartse spiraal vanuit onlustge–
voelens of onverwerkte zaken, en
afhaken. Dat moeten wij toch wel
beseffen, anders kijken wij teveel
naar één type problematiek.
Voorzitter! Ik heb bij interruptie en
in eerste termijn al laten merken, dat
ik ook graag een centrale rol zie voor
de leerplichtambtenaar. Ik heb hem
een spin in het web genoemd. Ik heb
de motie van de heer Franssen
medeondertekend. Ik heb aan zijn
woorden daarover niets meer toe te
voegen.
Voorzitter! De minister moet goed
weten, dat in deze Kamer jarenlang
is gediscussieerd over de positie van
het zelfstandige vormingswerk. Ik
heb goed geluisterd naar de
minister, die zei een beetje tegen de
houdmg aan te iopen, dat deze insti–
tuten vinden te moeten blijven. Zij
vechten daarvoor en verder geen
gezeur. Natuurlijk, het belang van de
jongere moet gediend zijn vanuit de
doelstellingen en andere belangen
mogen niet overheersen. Maar de
minister moet beseffen, dat het in
die discussie vooral gaat over de
identiteit van het vormingswerk en
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Van der Vlies
de mogelijkheden die er in het
vormingswerk - meer dan elders zijn en tot uitdrukking zijn gekomen
om gedemotiveerde jongeren op te
vangen, te begeleiden naar een
plaats op de arbeidsmarkt - al dan
niet daar weer begeleid in een
leerervaringsomgeving - of weer
terug te geleiden naar het regulier
onderwijs. Dat is ook een heel
belangrijke zaak. Daar heb je
natuurlijk samenwerkingsnetwerken
voor nodig, daar moet een infra–
structuur voor zijn. Het lijkt mij dat
het daarover gaat in die discussie.
Vandaar dat er niet alleen kritiek
moet zijn op een soort hang naar
stilstand in het vormingswerk.
Ik ben het volstrekt met de
minister eens dat de school het rnoet
doen. Ik meen dat wij dan ook
kunnen vaststellen dat er, even
ongenuanceerd gezegd, twee
soorten afhakers zijn, namelijk
degenen die dat plotsklaps doen,
omdat er iets is geknapt, en degenen
die het doen na een lange
worsteling, waarbij het om een
proces van weken, van maanden kan
gaan. Dan is een heel traject
doorlopen alvorens de beslissing
genomen moest worden over de
vraag hoe nu verder te gaan: buiten
de school, dan wel de vervangende
leerplicht in school. Daarom ben ik
het eens met collega Franssen die
zei dat er geen sprake zal zijn van
een blanco situatie, maar dat er juist
al heel veel zal zijn gebeurd. Dan
moet die termijn daarna zo kort
mogelijk worden gehouden. Ik denk
dat de heer Franssen gelijk heeft met
zijn aansporing ernstig na te denken
over een periode van vier weken in
plaats van acht weken. Daar is ook
nog een heel praktisch argument
voor. De communicatie met een
leerling die heeft afgehaakt, is vaak
heel slecht te onderhouden. Er is
weinig contact meer. Hij laat zich
niet zomaar weer op het spreekuur
ontbieden. Hoe langer die termijn
wordt gemaakt, hoe groter de kans is
dat een werkbare situatie wordt
gemist.
Een korte reactie op de opmer–
kingen van de minister over huwelijk
en religie. Ook ik erken het grote
belang van het afmaken van een
opleiding, het behalen van een
goede uitgangspositie voor de
arbeidsmarkt voor meteen na school
en later. Laat daar geen enkel
misverstand over bestaan. Het enige
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dat ik daarbij heb willen aantekenen,
is dat er ook een principiële kant aan
zit. Het huwelijk en meerderjarigheid
zijn in de burgerlijke wetgevmg
zware items. Daarom zit er een
fundamentele kant aan die zaak.
Daarvoor heb ik aandacht willen
vragen vanuit een houding van
respect voor ieders overwegingen en
overtuiging. Daarom heb ik gisteren
gezegd dat ik er, ook na de schrifte–
lijke uitwisseling van gedachten, nog
wat moeite mee heb. Zo hebben wij
daar in de fractie tegenaan gekeken.
Maar ik erken dat het andere belang
voor die 16-min-jarigen uitermate
zwaarwegend is. U zult aan ons
stemgedrag merken hoe die balans
doorslaat.
Dan is nog gesproken over
sancties op te leggen aan ouders die
iets verweten kan worden. Ik heb bij
interruptie al een aandeel geleverd
aan de discussie over een eventuele
korting op de kinderbijslag. Ik denk
dat dit middel toch wel tot het laatst
zal moeten worden bewaard. Ik wil
het uiteraard niet buiten de discussie
stellen, maar ik denk dat er instru–
menten voorliggen die werkbaarder
zijn. Want dat andere wordt wel heel
ingewikkeld.

De heer Huys (PvdA): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de minister voor
zijn reactie op hetgeen de Kamer
naar voren heeft gebracht. Ik ben het
volstrekt eens met collega Franssen
die sprak van een goed debat.
Er is uitgebreid aandacht besteed
aan de mogelijkheden op het punt
van de relatie tussen de leerplicht en
de kwalificatieplicht. Daarover zijn
diverse adviesaanvragen ingediend.
Wellicht is deze zaak in het gesprek
met werkgevers en werknemers
onderdeel te maken van een arbeids–
contract. Toen de minister hierover
sprak, schoot mij te binnen dat wij
ruim twintig jaar geleden in ons land
voor een bepaalde groep jongeren
het voorwaardelijk arbeidsverbod
kenden. Dit voorwaardelijk arbeids–
verbod was ingesteld vooruitlopend
op de invoering van de leerplicht
voor 15-jarige meisjes, die dan
mochten werken onder de
voorwaarde dat zij een dag onderwijs
volgden Dat heeft indertijd heel
aardig gewerkt. Wellicht is dat in het
kader van zo'n adviesaanvrage nog
wel een heel interessante optie. In

dat licht is ook interessant wat ik
gisteren naar voren heb gebracht de minister heeft er niet zo bar veel
over gezegd, maar dat hoeft voor mij
ook niet meer - over de mogelijkheid
om de leerplicht bijvoorbeeld met
een jaar te verlengen. In de lijn van
wellicht een voorwaardelijk arbeids
verbod zou je misschien een heel
eind kunnen komen.
Een volgend punt is het bewuste
artikel 13a, lid 2, dat de hoofden de
mogelijkheid geeft om tien dagen vrij
te geven. Ik had daar mijn beden–
kingen bij, omdat het bij
partieel-leerplichtigen zou kunnen
leiden tot 25% van de schooltijd.
Nogmaals, het zal niet zo gauw
voorkomen, maar men moet het ook
niet mogelijk maken. Vandaar dat ik
daarop heb gewezen. Ik dacht dat de
minister wellicht met een nota van
wijziging zou komen. Nu hij dat niet
heeft gedaan, heb ik mij genood–
zaakt gezien om met een
amendement ter zake te komen.
Ik vond dat de minister een
tamelijk formeel antwoord gaf op het
amendement van de heer Franssen,
terwijl ik de argumentatie van de
heer Franssen eigenlijk heel goed
kon volgen. Het zal in de praktijk
heel wijs zijn dat die termijn kort is.
De minister wil die ook zo kort
mogelijk houden. Ik vraag mij echter
af waarom het niet mogelijk is om
het college van B en W als het ware
te binden op een zo kort mogelijke
termijn. Het geeft een versterking
van de positie van de leerplichtamb–
tenaar, voor wie het van belang is
dat het sneller kan.
Ten slotte wil ik nog iets zeggen
over de sancties en de kinderbijslag.
Ik kan mij voorstellen dat daar nogal
negatief op gereageerd is. Ik heb er
gisteren niet over gesproken, maar
desgevraagd heb ik er gisteren het
een en ander over gezegd tegen een
journalist. Ik wil heel kort stilstaan bij
mijn persoonlijke ervaringen en
frustraties op dat punt. Ik was
directeur van een vormingscentrum
voor werkende jongeren. Destijds
moesten die leerplichtigen
ingeschreven worden - dat is nog
het geval - en hadden de ouders op
grond van die inschrijving recht op
kinderbijslag. De kwaadwillenden
kwamen bij het centrum: wij komen
een leerling inschrijven, maar denk
maar niet dat hij komt. Wij waren op
grond van de wet gehouden de
leerling in te schrijven, terwijl wij
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De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de minister voor
de beantwoording. Ik heb in mijn
eerste termijn aandacht gevraagd
voor de beroepskwalificatie en de
verantwoordelijkheid van de
werkgevers. Die accentuering was
een iets andere dan in de nota van
de regering. De minister heeft
gezegd dat hij een adviesaanvraag
aan de WRR voorbereidt. Een van de
discussiepunten die daarbij nader
zullen moeten worden bezien, is de
vraag of het de verantwoordelijkheid
van de overheid of van de werkgever
is. Mag ik het zo vertalen dat de
elementen die ik in mijn eerste
termijn heb genoemd - in hoeverre
moet je ook of vooral de werkgevers
aanspreken, eventueel in de vorm
van faciliteiten binnen de sector van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
ik heb het minimumloon genoemd ook aan de orde kunnen of zullen
komen in een dergelijke adviesaan–
vraag aan de WRR?
Ik hoef niets toe te voegen aan
hetgeen is gezegd over de RMC's en
de rol van de leerplichtambtenaar
daarin. Ik heb de motie van de heer
Franssen medeondertekend. Dat
geeft perfect weer hoe ik erover
denk.
Een ander punt dat in mijn eerste
termijn aan de orde kwam - de
minister heeft er niet uitdrukkelijk op
gereageerd - is de verdeling van de
verantwoordelijkheid in de leeftijds–
categorie van 12 tot 16 jaar over
zowel de ouders als de jongeren zelf.
Ik heb in de schriftelijke voorbe–

reiding daar ook op gereageerd en
gezegd dat het een spanning met
zich brengt als aan de ene kant de
verantwoordelijkheid van de ouders
wordt gehandhaafd en aan de
andere kant de jongeren zelf verant–
woordelijkheid wordt gegeven Ik
wijs die benadering niet af. Het is
een benadering die breder geldt Ik
heb ook gewezen op het debat dat
wij morgen zullen voeren over het
jeugdstrafrecht. Die spanning zit er
echter wel in als die twee lijnen
samengaan. Ik heb als concreet
voorbeeld genoemd - misschien wil
de minister daarop reageren hetgeen er gebeurt als een jongere
spijbelt als uiting van protest tegen
een bepaalde inschrijving door de
ouders. De ouders verrichten hun
taak en schrijven een jongere in op
een bepaalde school, maar die
jongere is het daar niet mee eens en
gaat spijbelen. Dat doet hij niet
omdat hij bezwaar heeft tegen het
volgen van onderwijs, maar omdat
hij bezwaar heeft tegen die
inschrijving. Hoe past het
samengaan van die twee verant–
woordelijkheden in de benadering
van de minister?
De minister heeft zijn betoog op
dit punt onderbouwd met een
verwijzing naar het Verdrag voor de
rechten van het kind en gezegd dat
dit daarin past. Daarover moeten wij
nu niet verder discussiëren, maar het
valt mij wel op dat wij vrij vaak een
beroep op dat verdrag tegen komen,
terwijl het verdrag nog bij de Kamer
voorligt ter ratificatie en er alleen
nog maar een omvangrijk voorlopig
verslag over is ingediend. Wat de
feitelijke betekenis voor Nederland
zal zijn van dit verdrag, is nog
ongewis. De regering mag zich er
uiteraard op beroepen, maar
tegenover de Kamer heeft dat
beroep niet veel effect zolang de
ratificatieprocedure nog loopt.
Over het punt van de kinderbijslag
het volgende. Ik heb begrepen dat er
goede argumenten voor aan te
voeren zijn. Ik meen dat het goed is
om, ook als het gaat om de
leerplicht, niet alle heil te
verwachten van strafrechtelijke
sancties. Het is een algemeen beleid
dat justitie ook ventileert in deze
Kamer. Strafrechtelijke sancties
moeten er zijn, maar die hebben hun
beperkingen en daar kun je niet alles
van verwachten. Tegen die achter–
grond heb ik geen bezwaar tegen

pogingen om ook administratieve
sancties te hanteren, naast de straf–
bedreiging. Of het in dit geval ook
zou kunnen, daar heb ik mijn twijfels
over. Ik denk dat het heel moeilijk zal
zijn om criteria te vinden, waarin dit
kan worden vastgelegd en waaraan
de uitvoerders van de Kinderbij–
slagwet voldoende houvast hebben
om een beslissing te nemen. Het lijkt
mij ook dat het voorbeeld dat de
heer Huys noemde meer te maken
heeft met de vraag of het terecht is
dat in zo'n geval kinderbijslag wordt
toegekend en of er geen sprake is
van valse voorlichting, dan dat het
als een sanctie zou kunnen dienen
om de uitvoering van die leerplicht
handen en voeten te geven. Kortom,
het lijkt mij een idee dat de moeite
waard is om over te denken, maar ik
vrees dat de haken en ogen zo groot
zullen zijn dat het niet de oplossing
zal brengen die wij beogen.
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wisten dat hij niet kwam en dat de
inschrijving gebruikt werd om de
kinderbijslag te verwerven. Dat is
toch ontzettend frustrerend, vooral
als je op dit punt verschillende
actieve gemeenten hebt die deze
zaken aanpakken. Je kunt wel
zeggen dat het openbaar ministerie
dat moet aanpakken, maar de
frustratie is toch groot als je na
anderhalf jaar te horen krijgt dat het
openbaar ministerie er soms iets
mee gedaan heeft en dat dit in het
meest gunstige geval tot een boete
leidde van pakweg ƒ 100. Ik vind dat
je die afweging in dat kader zou
kunnen maken. Nogmaals, ik zeg niet
dat het de meest adequate weg is,
maar ik vind dat wij er de ogen niet
voor zouden moeten sluiten.

D

D
Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de
minister voor zijn beantwoording. Hij
begon mijns inziens terecht met het
wijzen op de verschillende duw– en
trekeffecten die er zijn. Dat schetst
het dilemma van het onderwerp
waarover wij het hebben, namelijk
een schoolsysteem dat sommige
leerlingen deuk op deuk bezorgt en
het feit dat schoolresultaten, als wij
het vergelijken met andere resul–
taten, zoals het optreden buiten
school, het salaris dat wordt
verdiend, de sportprestaties en
dergelijke, van niet zoveel belang
zijn. Als je schoolresultaten boekt,
ben je eerder een brave Hendrik of
een braaf Manetje, dan echt goed.
Je kunt het je alleen maar veroor–
loven als je ook op de andere zaken
scoort. Hoe dan ook, het school–
systeem moet wel zo zijn dat het
leerlingen aantrekt en overtuigt van
het nut van het gaan naar school. De
leerplicht is dus een middel dat men
achter de hand heeft voor als de
overtuigingskracht er niet is. Er is
een wet, een plicht en dus ook
dwang.
Over de sancties ten aanzien van
kinderbijslag en leerplicht het
volgende. Ik meen dat het echt niet
terecht is om dit soort zaken te
koppelen. Doe je een beroep op de
kinderbijslag, terwijl je niet verant–
woordelijk bent voor de kosten van
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Sipkes
je kind, dan pleeg je een strafbaar
feit en doe je ten onrechte een
beroep op de kinderbijslag. Ontduik
je de leerplicht, dan ontduik je een
wet. Dit is dus ook een strafbaar feit.
Ik denk niet dat je deze twee zaken
bij elkaar moet halen, maar dat je
voor beide zaken apart een sanctie
moet bedenken. Het lijkt mij ook
meer in de lijn van de wet, waarin
staat dat niet alleen de ouders
verantwoordelijk zijn, maar ook de
jongeren. Straf dus niet direct de
ouders, trek deze twee volledig uit
elkaar en zoek naar sanctiemaatre–
gelen waar de leerplicht ontdoken
wordt, maar koppel het niet aan de
kinderbijslag.
Voorzitter! In eerste termijn heb ik
er nadrukkelijk op gewezen dat ik
graag zou zien dat de functie van de
leerplichtambtenaar verzwaard
wordt. Dit betreft niet alleen de
functie-eisen voor degene die je in
dienst neemt, maar ook de wijze
waarop je de functie gaat invullen. In
dit licht moet ook het amendement
op stuk nr. 14 worden gezien.
In eerste termijn heb ik gezegd dat
de leerplichtambtenaar geen politie–
agent moet zijn die achteraf met een
strafmaatregel komt maar veel meer
op voorhand. Dit kan inderdaad
betekenen dat de leerplichtamb–
tenaar bemiddelt tussen de ene en
de andere school over het opnemen
van een kind. Het kan ook zijn dat de
ambtenaar een bemiddelende rol
vervult tussen de ouders en de
school. Er is geen schoolleiding die
mij kan overtuigen van het feit dat
mijn kinderen zich misdragen
hebben, maar tegelijkertijd sta je, als
je op het matje geroepen wordt, met
je mond vol tanden, want je zoon of
dochter vertelt je gewoon dat het
aan de leraar ligt of iets dergelijks
Er is misschien ook een andere
functie van de leerplichtambtenaar
mogelijk dan tot nu toe. Het kan zijn
dat hij, als hij meer betrokken is bij
de school, als hij hoort van de
problemen en als hij hierop aange–
sproken kan worden door de ouders,
dan de ouders kan vertellen dat het
niet alleen aan hun zoon of dochter
ligt maar ook aan de school zelf,
omdat er meer verwijderingen zijn.
Dat is dan toch een steuntje in de
rug Op die manier kan waarschijnlijk
iets in het klimaat op school veran–
deren, waar de minister in zijn beant–
woording op doelde, of anders in
ieder geval gezocht worden naar een
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De heer Huibers (CDA): Voorzitter!
Ook ik dank de minister voor zijn
beantwoording en zeker ook voor het
feit dat hij aan het begin daarvan de
problematiek vanuit een wat bredere
invalshoek heeft neergezet, te

beginnen bij de kwaliteit van het
onderwijs. Daarmee begint en
eindigt immers de discussie over de
leerplicht, of anders gezegd de
aantrekkelijkheid van het onderwijs.
Vandaag had ik een mevrouw aan de
telefoon die zei dat het een illusie
was om te denken dat mensen tot in
lengte van dagen in de theoretische
schoolbanken blijven zitten, en daar
had zij gelijk in. Óok daarom moet,
waar dat noodzakelijk is, gezocht
worden naar vormen van werken en
leren, praktijkstages en dergelijke.
Er is ook een bredere invalshoek
nodig als het gaat om tal van
maatschappelijke ontwikkelingen. Ik
spreek graag mevrouw Sipkes na als
het gaat om het duw– en trekeffect.
Ik vond dat een heel goede formu–
lermg en in dat licht moeten wij de
handhaving van de leerplicht zien.
Als wij spreken over handhaving van
een plicht - wat ons betreft mag dat
een veel striktere handhaving zijn dan lijkt dat snel op een thema dat te
maken heeft met recht en orde. Met
nadruk zeg ik dat, wat ons betreft,
het strikter handhaven van de
leerplicht moet worden gezien in het
belang van jongeren zelf en in het
belang van de investering in hun
toekomstkansen. Daar gaat het om
en niet alleen om het feit dat wij een
papieren plicht vastleggen, wij doen
dat vanwege het belang van
jongeren zelf en het investeren in
hun toekomstkansen. In mijn eerste
termijn heb ik aangegeven dat de
CDA-fractie vindt dat de overheid op
dit terrein helder en streng moet zijn.
Dat moet zij zijn, juist in het belang
van jonge mensen en hun toekomst–
kansen. Een eventuele versterking
van de positie van de leerplichtamb–
tenaren - ik hoop dat wij naar
aanleiding van dit debat daartoe
kunnen overgaan - vindt niet plaats
vanuit de invalshoek "wij zijn zo blij
als er controleurs zijn", maar juist
omdat dit in het eerdergenoemde
belang is. Ook als het in deze
discussie gaat om een verminderde
vrijblijvendheid, dan doen wij dat
juist vanuit het belang van de
jongeren zelf.
Dit brengt mij op sancties en
boetes, een thema dat in dit debat
een soort eigen dynamiek heeft
gekregen. Het kabinet doet hier een
aantal voorstellen voor en ik heb er
namens de CDA-fractie een aantal
suggesties aan toegevoegd Voor
deze week sprak ik al over de relatie
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betere aansluiting, een beter
systeem voor het betrokken kind. Ik
verzoek de minister daarom toch, de
mening over mijn amendement te
herzien. Het lijkt mij dat het vrij
simpel in te voegen is in het
amendement van de leden Huys en
Huibers, al weet ik niet of dit staats–
rechtelijk kan.
Voorzitter! De minister sprak over
het feit dat het landelijk dekkend
netwerk niet bestaat. Het is
inderdaad geen landelijk dekkend
netwerk voor voortijdig schoolver–
laten, maar wel voor het randgroep–
jongerenwerk. Juist vanuit het veld,
vanuit de werkers met randgroepjon–
geren horen wij dat zij in buurthuizen
of waar ook in contact komen met
voortijdige schoolverlaters. Zij
proberen dan inderdaad deze weer
op school te krijgen of naar het
arbeidsproces te begeleiden. Het lijkt
mij logisch, een dergelijk netwerk
hiervoor verder in te schakelen.
Voorzitter! Dan de startkwalificatie
of de assistent-kwalificatie. Hierover
is overleg met het bedrijfsleven. Hoe
het precies loopt, is mij niet geheel
duidelijk. De minister zei alleen dat
er overleg gaande is, maar niet wat
de reactie van het bedrijfsleven was.
Kan het bedrijfsleven iets met zo'n
assistent-kwalificatie of niet? En
welke verplichting is er, want het
moet hier niet alleen gaan om een
geldkwestie. Er moet van de kant van
het bedrijfsleven echt een inspan–
ningsverplichting zijn.
Voorzitter! De minister is niet
ingegaan op de vraag hoe het zit met
betaalde stages. Daar schort het bij
de overheid nog aan.
Voorzitter! Ik had het al over een
inspanningsverplichting van de kant
van de overheid. Er is ook een
inspanningsverplichting van de kant
van de ouders, de jongeren en het
bedrijfsleven. Als we het over
leerplicht, over onderwijs hebben,
dan hebben we het over iets wat
maatschappehjk gezien absoluut
noodzakelijk is en dus van iedereen
een echte inspanningsverplichting
vereist.

D
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Huibers
tussen leerplicht en uitkering, en
deze week leg ik nog eens de relatie
tussen leerplicht en kinderbijslag.
In de eerste plaats gaat het ons
erom dat wij mensen en organisaties
willen aanspreken op hun eigen
verantwoordelijkheid. Dit betreft in
de eerste plaats scholen en
gemeenten, die hierin een nadrukke–
lijke taak hebben. Dit geldt echter
ook voor leerlingen zelf en de
ouders. Het gaat erom, mensen aan
te spreken op hun eigen verantwoor–
delijkheid en hen te confronteren
met de consequenties daarvan. In de
tweede plaats dienen de sancties er
niet te zijn voor de sancties op
zichzelf. Volgens mij was het collega
Nuis die zei dat het pedagogische
doel voor ogen gehouden moest
worden: geen sancties om de
sancties, maar om het doel, namelijk
"terug naar het onderwijs". Daarom
dienen sancties uiteraard alleen te
worden opgelegd als er sprake is van
aantoonbare verwijtbaarheid. Met
sancties die daarop volgen dienen
mensen, als het kan, teruggebracht
te worden in het onderwijs. In de
derde plaats hoort een sanctie een
ultimum remedium te zijn. Dit is ook
een soort vanzelfsprekendheid, maar
het is wel goed om dit te
benadrukken. Het begint immers niet
met sancties. Het begint op school.
Ik zou haast collega Van der Vlies
voor de volle honderd procent willen
bijvallen hij sprak over het belang
van wat er op school zelf gebeurt.
Het begint op school en het begint
ook bij het preventieve werk van de
leerplichtambtenaar en als het nodig
is bij het inschakelen van derden.
Vervolgens moeten er echter wel
instrumenten en dus ook sancties
zijn, gezien vanuit de invalshoek van
een verminderde vrijblijvendheid. Als
leerlingen aantoonbaar verwijtbaar
niet naar school gaan, dan moeten
zij daar dus op aangesproken
worden. Hetzelfde geldt voor ouders
als aantoonbaar blijkt, dat zij
verwijtbaar gedrag vertonen. Wij
moeten hen daarop kunnen
aanspreken en het minder
vrijblijvend maken. In dat licht
moeten onze suggesties worden
gezien inzake de relatie tussen
leerplicht en kinderbijslag en de
leerplicht en het krijgen van een
uitkering. Ik heb begrepen, dat ook
het kabinet zoekt naar mogelijkheden
om daaraan invulling te geven. Ik
verwijs naar de schriftelijke behan–
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deling, waaruit blijkt, dat ook het
kabinet zoekt naar minder vrijblij–
vende inspanningsverplichtingen.
Het staat in de memorie van
antwoord en in de nota naar
aanleiding van het eindverslag. Ik
proef het ook uit het antwoord van
de minister in eerste termijn. Hij wil
over deze complexe vraagstukken In
overleg treden met de staatssecre–
taris van Sociale Zaken - die kent hij
nog heel goed - over de wense–
lijkheid, de mogelijkheden en de
uitvoerbaarheid van het aanbrengen
van dit soort vormen van minder
vrijblijvendheid. Wij wachten dat
antwoord met veel belangstelling af.

De heer Huibers (CDA): Ik heb de
woorden "op voorhand" niet
gebruikt. Ik wil de suggesties alleen
in de discussie brengen. Ik zie ook,
dat er vragen rijzen en dat er haken
en ogen aan zitten. Ik heb dit in
eerste termijn vragenderwijs op tafel
gelegd. Laten wij het eens uitzoeken
en het niet op voorhand uitsluiten. Is
het mogelijk, wenselijk en vooral
uitvoerbaar? Ik zie het antwoord van
de minister als een aansporing om
dat maar eens met elkaar te doen en
niet op voorhand te zeggen, dat het
niet kan en niet mag. Ik heb dat
laatste overigens van de collega's
niet gehoord. Men moet mij ook niet
de woorden in de mond leggen, dat
ik dat wel eventjes wil gaan invoeren.
Ik heb dat niet gezegd. Ik wil de
relatie tussen de leerplicht en de
kinderbijslag als het gaat om
aantoonbaar verwijtbaar gedrag van

ouders en de relatie tussen leerplicht
en het krijgen van een uitkering, als
het gaat om de vraag of leerlingen er
zelf überhaupt wat van maken in de
discussie aan de orde stellen. Ik
wacht echt met belangstelling het
onderzoek, dat de minister in overleg
met de staatssecretaris van Sociale
Zaken zal doen uitvoeren, af.
Voorzitter! Ik ben buitengewoon
blij met de uitkomst van het debat,
als het gaat om de verhouding
tussen de leerplicht en de kwalifica–
tieplicht. Wij kunnen vaststellen, dat
kamerbreed en in het kabinet de
wens bestaat om te zoeken naar een
mogelijkheid om leerplicht te
koppelen aan kwalificatieplicht. Dat
is een buitengewoon complex
vraagstuk, waaraan ook haken en
ogen zitten. Het is een winstpunt van
dit debat, dat de brede wens bestaat
om daartoe over te gaan. Vervolgens
moet worden nagegaan hoe dat tot
stand kan worden gebracht en welke
knelpunten er zich zullen voordoen.
Wij wachten het advies van de
Wetenschappelijke raad voor het
regeringsbeleid af. !k zeg collega
Franssen graag na, dat wij daarover
wat meer willen weten, als over een
nieuw regeerakkoord onderhandeld
gaat worden. Wie daarover gaan
onderhandelen zien wij tegen die tijd
wel.
Ik heb niets toe te voegen aan de
argumentatie van collega Franssen
op het punt van de regionale meld–
en coördinatiepunten. De motie en
de toelichting mede namens ons zijn
volstrekt helder. Misschien is het
goed, het niet meer te hebben over
"RMC". Ik heb de indruk dat dit
begrip de laatste tijd in het land een
zodanige vlucht heeft genomen dat
iedereen erover spreekt zonder
precies te weten waarover het gaat.
Wellicht is het beter om te spreken
over de functies die moeten worden
gerealiseerd en over de noodzaak
van registratie, melding en doorver–
wijzing.
Kortheidshalve sluit ik mij aan bij
de argumentatie van de heer
Franssen, ondersteund door de heer
Huys, waar het gaat om het
amendement van de heer Franssen.
Ik vind dat de minister wat gemak–
kelijk doet over de samenhang
tussen tal van voorzieningen, initi–
atieven en projecten op het onder–
havige terrein. De heer Franssen
sprak al over de brief over de
LOK-lozen, degenen die geen leerar–
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De heer Franssen (VVD): De wet
kent instrumenten. Heeft de heer
Huibers zo weinig vertrouwen in de
toepassing van het bestaande instru–
mentarium, dat hij er op voorhand
een nieuw instrument aan wil
toevoegen? Zo ja, wie moet dan de
beslissing nemen om te korten op de
kinderbijslag? Het gemeentebestuur?
Dat lijkt mij niet. Als ultieme
instrument - met dat deel van het
verhaal ben ik het eens - zou de
rechter geroepen worden tot het
geven van een oordeel. Ik ben
benieuwd naar het antwoord op de
vraag, of het korten op de kinder–
bijslag valt onder het nemen van een
maatregel die de strafrechter altijd al
kan nemen, los van het opleggen van
een boete of een vrijheidsstraf. Heeft
de heer Huibers daarover
nagedacht?
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Huibers
beidsovereenkomst hebben. De
minister stapt wat gemakkelijk heen
over de noodzaak, samenhang aan te
brengen tussen wat enerzijds op
departementaal terrein wordt gedaan
door Onderwijs en Wetenschappen
en Sociale Zaken en anderzijds wordt
gedaan door overheid en sociale
partners. In eerste termijn heb ik een
heel regiment van initiatieven,
projecten, activiteiten, subsidiemaat–
regelen, geldstromen enz. genoemd.
Ik blijf zitten met de frustratie dat er
veel zaken in gang worden gezet,
veel goede intenties worden
verwoord enz. maar dat men steeds
niet in staat is om de competentie–
strijd te doorbreken en om schotten
weg te nemen, zodat de geldstromen
van de overheid, het CBA en ook van
het bedrijfsleven zelf goed op elkaar
kunnen worden afgestemd. Ik zou de
minister willen vragen, hiervan veel
werk te maken. Als ons dit niet lukt,
blijft het proces bij goede intenties
steken.

D
De heer Nuis (D66): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de minister voor
zijn antwoorden en de collega's voor
hun opmerkingen over wat er nog
tegen te werpen viel. Dat maakt het
mij mogelijk om aan uw verzoek te
voldoen en de tweede termijn kort te
houden.
De minister begon zijn betoog met
een leesverslag naar aanleiding van
het onderzoek van het Sociaal en
cultureel planbureau. Hij was daar
zeer enthousiast over en noemde dit
onderzoek zelfs een
"semi-referendum". Ik kan mij dat
enthousiasme wel voorstellen, gelet
op de grote waardering die uit dit
onderzoek naar voren komt voor het
beleidsgebied onderwijs. Ook ik heb
dit stuk doorgenomen en op grond
daarvan neem ik aan dat de minister
waarschijnlijk wat minder enthou–
siast zou zijn - en wellicht ook het
begrip "semi-referendum" niet in de
mond zou nemen - als hij toevallig
minister van Defensie zou zijn
geweest of wanneer hij de kunsten
nog in zijn portefeuille zou
aantreffen, zoals vroeger het geval
was. Immers, wat die sectoren
betreft is de samenleving sterk
geneigd om tot zeer ingrijpende
bezuinigingen te komen. Met
betrekking tot de cultuur in het
algemeen wil de samenleving
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blijkbaar zelfs tweeënhalf maal
zoveel bezuinigen als wat hiervoor
überhaupt wordt uitgegeven.
Als je dit op je laat inwerken, kom
je tot de conclusie dat deze peiling
wel een zekere waarde heeft maar
dat het niet om een referendum
gaat. Opnieuw blijkt dat een
referendum een zorgvuldige voorbe–
reiding en een goede afbakening van
de vraagstelling vergt. Voorts
ontslaan peilingen, ook wetenschap–
pelijke, de politiek nooit van het
maken van eigen keuzen. Tegen die
achtergrond worden wij het weer
eens Ook voor ons leidt die keuze
immers tot het hoogst mogelijke
waarderingscijfer voor goed
onderwijs en voor het bevorderen
van een zo goed mogelijke start voor
iedereen.
Voorzitter! Grote eensgezindheid
heeft de Kamer getoond in verband
met de kwestie van de leerplicht die
zal moeten uitgroeien tot een soort
kwalificatieplicht. Ook bestaat er
grote eensgezindheid - deze wordt
wat aarzelend door de minister
gedeeld - over de belangrijke rol die
de leerplichtambtenaar zou kunnen
spelen in dit groeiproces. Ik vraag
mij af, of de minister bij zijn
aanvrage om advies van de WRR
niet ook de positie van de leerplicht–
ambtenaar zou kunnen betrekken.
Misschien kan het geen kwaad om
daar meteen ook eens naar te laten
kijken. Een plicht vergt altijd
handhaving en daarom is het nuttig
om dit erbij te bekijken. Ik ben
overigens blij dat de minister heeft
toegezegd dat hij de WRR zal
proberen te bewegen om in alle
wetenschappelijkheid toch een
beetje rekening te houden met de
politieke realiteit van een kabinets–
formatie in mei.
Ten aanzien van de rol van de
leerplichtambtenaar sluit ook ik mij
aan bij de toelichting die collega
Franssen op de motie heeft gegeven.
De minister merkte op dat scholen
ook wel eens deuken slaan in plaats
van dat ze altijd het beste uit
leerlingen halen. Hij betoogde dat de
school pedagogisch alleen maar
beter moet worden. Ik voeg eraan
toe dat er misschien ook eens wat
meer tegen lesuitval moet worden
gedaan. Dit is namelijk de
merkwaardige pendant van school–
verzuim, dat daar wel eens
bevruchtend op kan werken.
Hoe juist deze kant van de zaak
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ook is, bij dit debat gaat het vooral
over de andere kant van de zaak,
namelijk over de noodzaak om de
plicht te handhaven. Wij kunnen het
nooit alleen redden door enkel het
onderwijs aantrekkelijker en aardiger
te maken. Dat heeft de minister ook
gezegd: wij kunnen niet zonder
sancties. Nu is daar een wat curieuze
discussie vanmiddag over ontstaan.
Wij zijn het erover eens dat de
sancties in beeld komen als de
school, de ouders en de omgevmg
het niet redden. Wat doe je dan?
Dan heb je sancties nodig. Nu is
daar ineens die gedachte over
korting op de kinderbijslag uitge–
komen. In onze kring is hier ook wel
eens over gedacht, maar ik meen dat
het verstandig is om in te gaan op de
suggestie die collega Franssen
verwoordde. Maak nu eerst eens van
die sancties een overzicht en praat
daar in eerste instantie met de
minister van Justitie over. Er bestaat
kennelijk behoefte aan een beeld
over andere middelen als overtuiging
alleen niet helpt.
Wij hebben gezegd dat leerlingen
zelf ook aansprakelijk zijn, maar het
is duidelijk dat soms de leerling moet
worden aangepakt en soms de
ouders. Die keuze moet eerst worden
gemaakt. Maar wie maakt die? Als je
die leerling aanpakt, welke mogelijk–
heden heb je dan in de vorm van
alternatieve straffen die dan toch
weer pedagogisch gericht moeten
zijn. Wat kun je doen aan bepaalde
categorieën ouders? Het lijkt mij juist
dat je daarbij in de eerste plaats aan
financiële sancties denkt. Wij
spreken over het strafrecht, dus ligt
het heffen van boetes voor de hand.
Heel ver daarna komen dan
misschien dingen als een korting op
de kinderbijslag. Collega Huibers zei
dat hij niet gehoord heeft dat iemand
zich tegen een onderzoek op dit punt
keerde. Het is dan ook erg moeilijk
om dat zo te zeggen. lets uitzoeken
kan nooit kwaad. Als de minister nog
eens gelegenheid vindt om met de
heer Wallage te praten, kan dat
altijd, maar ik wil wel meegeven dat
deze ingewikkelde manier van doen
wat onze fractie betreft, om de
redenen die hier al zijn aangegeven,
een zeer weinig voor de hand
liggende weg lijkt. Het klinkt even
aardig, maar als je erover nadenkt,
denk je: neen, die kant moeten wij
niet op.
De vervangende leerplicht moet
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Nuis
een vangnet zijn in plaats van de
uitlaatklep die het nu was. Er was
een soort gat en nu is er een
vangnet. Het probleem blijft echter.
Je moet ervoor zorgen dat het niet te
vol wordt en dat er nog een kans is
dat leerlingen terugkomen. Dat is de
reden waarom mijn fractie voor het
amendement op stuk nr. 12 is en
voor de rol van de leerplichtamb–
tenaar, zoals vastgelegd in het
amendement van mevrouw Sipkes.
Het amendement van collega
Franssen lijkt ook ons juist. Wanneer
je eenmaal zo'n diep ingrijpende
beslissing neemt, moet je het niet
langer laten duren dan strikt noodza–
kelijk is.
Ik wil nog een opmerking maken in
de richting van collega Van der Vlies.
Wij hadden gisteren een kleine
botsing over de kwestie van
huwelijken van meisjes onder de 16
jaar. Als ik het goed begrijp, zijn wij
het er geheel over eens dat die zaak
een principiële kant heeft.
Maar collega Van der Vlies had het
gisteren in dit verband nog over
muggen en kanonnen. Ik begrijp dat
hij daarbij doelde op de omvang van
het probleem. Die is niet groot. Maar
ja, hij zal de laatste zijn om te
bestrijden dat bij dit soort zaken niet
in de eerste plaats het getal telt. Ik
zie het stemgedrag van zijn fractie
op dit punt dan ook met vertrouwen
tegemoet.

Mmister Ritzen: Mijnheer de
voorzitter! Ook nu begin ik met mijn
dank uit te spreken voor hetgeen de
woordvoerders hebben gezegd Het
is treffend dat er kamerbreed wordt
gezocht naar de beste wegen voor
een lange-termijnontwikkeling, niet
op basis van grote verschillen in
ideologische opvattmgen
In aanvulling op mijn antwoord in
eerste termijn merk ik op dat ik nog
niet zo lang geleden de kwalificatie–
plicht in een informeel overleg van
onderwijsbewindslieden uit een
aantal OESO-landen heb ingebracht.

Daarbij viel mij op hoezeer ons land
in dat opzicht de marges, die toch
relatief smal blijven, maximaal benut.
Dit onderwerp komt mternationaal
zeer geleidelijk In ontwikkeling. De
wijze waarop hierover vandaag is
gesproken, markeert heel duidelijk
dat ons land heel goede kansen
heeft in het snel oppakken van de
ontwikkelingen.
Die ontwikkelingen moeten ook
snel kunnen doorgaan. In dat opzicht
bevorder ik graag dat de WRR ter
zake een soort interimadvies gereed
heeft bij de kabinetsformatie. Anders
zullen er inzichten worden gebruikt
die op andere wijzen verkregen zijn.
Ik wil het antwoord dan ook splitsen.
Als de WRR daartoe niet in staat is,
moet er naar een alternatief worden
gezocht Ik houd namelijk vast aan
de vraag aan de WRR om dit verder
in kaart te brengen. Via een alter–
natief kunnen hierover bij de
kabinetsformatie afspraken worden
gemaakt.
Ik volg een aantal van de geachte
afgevaardigden in hun opvatting dat
ook de rol van de overheid versus die
van het bedrijfsleven onmiddellijk in
kaart gebracht moet worden. In het
bijzonder de heer Huibers vraagt zich
in dit verband af of er wel genoeg
gedaan wordt. Dat is het geval, maar
de resultaten gaan nog niet zover. Ik
verwijs nogmaals naar de genoemde
bijeenkomst van onderwijsministers.
Wij zijn heel ver gekomen. Het
Rauwenhoff-akkoord betekent ook
internationaal een vrij vergaande
stap in commitering van het bedrijfs–
leven aan onderwijsontwikkelingen.
Ook ik vind dat het niet hard
genoeg gaat. Dit is geen kwestie van
energieverbruik, maar van het verder
benutten van de mogelijkheden. Die
mogelijkheden gaan in verschillende
richtingen. Zo wordt er in het
Centraal bestuur arbeidsvoorziening,
CBA, gedebatteerd over het beter
benutten van de BVL-middelen in het
kader van de LOK-lozen. Het gaat
niet alleen om middelen, maar ook
om het benutten van de bestaande
mogelijkheden.
De heer Huibers heeft er eerder
over aan de bel getrokken. De heer
Huys heeft er ook opmerkingen over
gemaakt. De heer Franssen heeft
terecht gezegd dat het eigenlijk heel
vreemd is dat voor een categorie die
bij uitstek in het leerlingwezen graag
een verdere ontwikkeling zoekt, die
ontwikkeling vaak wat moeilijker is,

omdat de toegang tot een leerar–
beidsovereenkomst geblokkeerd
wordt of niet aanwezig is. Ik neem
hierbij ten volle de verantwoorde–
lijkheid voor de overheid. Waarom is
het vaak niet mogelijk voor alloch–
tonen om een leerarbeidsovereen–
komst te krijgen? Dit heeft dan te
maken met beperkte beheersing van
de Nederlandse taal, niet in absolute,
maar in relatieve zin ten opzichte van
het beroep dat men uitoefent. Ik
denk aan de term "deegmengma–
chine". Het gewone Nederlands kan
men wel goed beheersen, maar de
specifieke vaktaal, die men voor een
groot deel van kinds af aan thuis
oppikt, wordt niet in dezelfde mate
beheerst. Op dat punt hebben wij
middelen vrijgemaakt. In het totaal
van het werkgelegenheidsactieplan is
er een bedrag vrijgemaakt door meer
aandacht te besteden aan de
instroom van allochtonen in leerar–
beidsplaatsen. Ik weet niet of dat
genoeg is, zeg ik hier met open
ogen, maar ik vind wel dat wij het
debat hierover zeer nadrukkelijk
moeten voeren en dat wij iedereen
moeten aanspreken.
De heer Schutte zei: spreek ook de
werkgevers erop aan. Het is
inderdaad het zoeken naar een
evenwicht. Ons bedrijfsleven moet
internationaal concurreren. Het is er
zich volledig van bewust dat de
internationale concurrentie op dit
moment buitengewoon hevig is. In
de internationale concurrentie moet
je voorzichtig zijn met het bedrijfs–
leven. Daarbij is het debat tussen
werkgevers en werknemers
belangrijk.
De heer Franssen vulde het terecht
aan, omdat ik uitsluitend de
werkgevers noemde. Ik teken hierbij
aan dat het duidelijk maakt dat
loonruimte, in de zin van verbetering
van initiële posities, voor het
komende jaar absoluut niet aan de
orde kan zijn. Als je alle taken en
plichten ziet die het bedrijfsleven
eigenlijk vanuit welbegrepen eigen–
belang op zich zou moeten nemen,
moet je zeggen dat er weinig ruimte
is voor andere dingen. Verder zal ik
graag de opvattingen volgen. Er
komt nog éèn punt bij. Ik heb met
buitengewoon veel vreugde gezien
dat na een lange periode waarin elke
overheidsuitgave door werkgeversor–
ganisaties werd betwist, het VNO
nadrukkelijk de lijn heeft gekozen dat
er extra geld voor onderwijs moet
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De heer Van der Vlies (SGP): Ik zeg
in andere verbanden wel eens: al
was het maar voor één.
De heer Nuis (D66): Zo is dat.
De heer Van der Vlies (SGP): En zo
blijven wij met elkaar in gesprek.

D
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Ritzen
komen. Ik zeg dat niet vanuit mijn
specifieke positie als minister van
Onderwijs en Wetenschappen, maar
vanuit de bredere optiek dat het
goed is dat het signaal gegeven
wordt dat de werkgevers nu bereid
zijn, bij A ook B te zeggen. Als je A
zegt, dus dat de kwaliteit van de
beroepsbevoikmg van het aller–
grootste belang is, moet je ook B
zeggen, dus dat dit niet kan voor een
dubbeltje op de eerste rij, om de
terminologie van anderen over te
nemen.
De heer Van der Vlies maakte nog
wel opnieuw een aantekening over
de lageropgeleiden. Misschien moet
ik er toch wat uitvoeriger op ingaan.
Wat mij betreft is het en/en, met
daarbij zelfs nog een tussenop–
merking. Wij moeten bevorderen dat
er sprake is van een snellere
vervulling waar zich vacatures
voordoen voor mensen met lagere
opleidingsniveaus. Dat is de lijn van
het arbeidskostenforfait Ik maak
hierbij de kanttekening dat Elsevier
op een punt niet volledig was,
althans tegen de achtergrond van
datgene wat wij weten uit studies
over de arbeidsmarkt. Vacatures
worden gemakkelijker geregistreerd
naarmate het opleidingsniveau lager
is. Vacatures voor hogeropgeleiden
komen vaak op heel andere wijze in
beeld. Zij worden niet zo gemakkelijk
bij het arbeidsbureau geregistreerd.
Ook blijkt vaak dat dit de moeilijk
vervulbare vacatures zijn, doordat
aan de kant van het bedrijf niet altijd
de randvoorwaarden worden
gecreëerd waardoor de vacature
makkelijk vervulbaar is. Aan de ene
kant is zo'n staatje een signaal, ook
voor het bevorderen van het functio–
neren van de arbeidsbureaus, maar
aan de andere kant moeten wij het
met enige relativiteit bekijken.
Nog indringender vind ik het punt
dat hoe dan ook de helft van de
werkloosheid aan de onderkant van
de arbeidsmarkt is geconcentreerd.
Dat betekent dat je er alle aanleiding
in moet vinden om het startkwalifica–
tiebeleid nader vorm te geven.
Dan de kwestie van de RMC's. Ik
bevind mij in een wat merkwaardige
positie, omdat ik de indruk heb dat
wij het volstrekt eens zijn over de
intenties, terwijl er toch een motie
ligt. Overigens is het buitengewoon
vriendelijk dat zelfs de oppositie mij
op de evenwichtsbalk wil houden. Ik
dank de heer Franssen daarvoor. Ik
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hoop dat het een structureel element
wordt in onze gedachtenwisseling. Ik
weet dat dit een vorm van uitlokken
is!
De heer Franssen (WD): Het is niet
strafbaar, maar het vraagt wel om
een reactie. Verklaart u zich eens
nader!
Minister Ritzen: U zei dat u mij op
de evenwichtsbalk wilde houden. Het
politieke bedrijf is altijd een bedrijf
van het zoeken naar evenwicht.
De heer Franssen (WD): Het is ook
de taak van de oppositie om het
kabinet op het goede spoor te
houden. De balk is maar smal en u
heeft al de neiging om er snel af te
glijden.

waarbij nadrukkelijk de functie van
de leerplichtambtenaar wordt
verankerd.
De heer Franssen (WD): U wilt
overleg voeren en dan met iets
komen waarop wij de motie kunnen
intrekken Dit is niet de bedoeling
van een motie. De bedoeling van een
motie is dat de Kamer iets uitspreekt
waarmee u geacht wordt, rekening te
houden. U komt dan met iets terug
en geeft hierbij aan of u er wel of
niet mee in het reine bent gekomen.
Dan oordeelt de Kamer vervolgens
achteraf. Hiervoor hoeft vandaag
geen nieuw staatsrecht te worden
gemaakt; zo ligt het simpel.
Minister Ritzen: U gaf eerder aan
dat het kan.

De heer Huibers (CDA): Het is niet
alleen voor de oppositie de taak om
het kabinet op de evenwichtsbalk te
houden. Het is voor de Kamer een
taak om het kabinet te controleren.

De heer Franssen (WD): Als de
Kamer een uitspraak doet en u
vervolgens hiermee niet doet wat de
Kamer wil, kan er een probleem
ontstaan.

De heer Franssen (VVD): Als wij het
over dualisme krijgen, wordt het
helemaal mooi!

Minister Ritzen: Ik dacht er
bovendien aan dat in de waardering
van verschillende gymnastische
oefeningen ook de afsprong een
grote rol speelt, maar hiermee gaat
het debat de verkeerde kant uit.
Ik vraag de heer Franssen toch om
de motie aan te houden, tegen de
achtergrond van wat ik eerder heb
gezegd. Ik deel de intenties, maar
heb graag nog enige ruimte om deze
volledig vorm te geven. Dit staat ook
tegen de achtergrond van het
formele. Ik zal hierover met de
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid overleg moeten
voeren. Ook zal ik moeten bevor–
deren dat de inzet om het Europees
Sociaal Fonds hierin een grote rol te
laten spelen, volledig tot zijn recht
komt. Dit kan zich heel goed
verhouden tot de opvattingen die ik
in eerste termijn heb gegeven en die,
voor zover ik kan overzien, goed
sporen met de motie. Misschien is
de meest voor de hand liggende
benadering dat ik overleg met de
VNG voer over een compleet plan
voor introductie van de functies,

Minister Ritzen: Misschien mag ik
het als volgt uitdrukken. Omdat heel
veel van de terminologie voor meer
uitleg vatbaar is, stel ik het op prijs
als ik de Kamer op enig moment kan
meedelen wat mijn voorstellen zijn.
Dan kan de Kamer het zelf toetsen.
Ik laat het natuurlijk aan de Kamer
over op welke wijze zij meent het
beste te handelen.
De heer Franssen vroeg om
scherper markeren in verband met
het rapport "Zin in school". Ik heb
eerder toegezegd dat ik dit met
genoegen zal doen Ofschoon ik de
opvatting van de Kamer over advies–
raden ken, wil ik tegenover de
adviezen zelf voortdurend het
standpunt innemen dat er vele
interessante zaken uit komen.
Ook over de monitoring zal ik de
Kamer heel stevig inlichten. Het zal
in mijn ogen het bepalende criterium
zijn voor het functioneren in de
komende jaren. Druk op de ketel zal
er moeten blijven op dit stuk. Dit is
voor mij het beginstuk. De scholen
moeten in stelling worden gebracht
en meer hun verantwoordelijkheid
hierin nemen, aangevuld met
registratie en trajectbegeleiding,
waarmee wordt bevorderd dat er
niemand tussen de wal en het schip
komt.
Ik kom op het punt van de kinder–
bijslag. Ik besef dat sancties twee
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De heer Nuis (D66): De heer
Franssen gebruikt mijn tekst.
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rollen vervullen. De eerste is een
preventieve. Je hoopt dat door het
bestaan van de sanctie deze niet
hoeft te worden toegepast. Er zit ook
een retributie-element in, dat de
heer Huys het meest nadrukkelijk
naar voren bracht. Het is voort–
durend een punt van aandacht in
onze samenleving dat je mensen niet
in de situatie brengt dat de sanctie
financieel geringer is dan het
voordeel dat met wetsontwijkend
gedrag of gedrag contra legem te
bereiken is. Dit is het punt dat ik in
het bijzonder naar voren wilde
brengen, wat de heer Huys vanuit
een eigen ervaring onderschreef.
Natuurlijk rnoet de sanctie goed
zijn ingebed in het hele functioneren
van het openbaar ministerie. Ik heb
in de schriftelijke gedachtenwis–
seling al de toezegging gedaan, met
justitie te praten over de strafrechte–
lijke kant hiervan. Hoe denkt justitie
ermee om te gaan en is er misschien
nu al een overdaad aan sancties,
zoals de heer Nuis naar voren
bracht? Er is een groot aantal
sancties, maar de vraag is ook hoe
zij in de praktijk worden gebruikt. De
heer Schutte stelde daarbij nog de
volgende vraag. Wat doe je met de
jongere die zegt dat hij niet naar de
school toe wil waar zijn ouders hem
heen willen hebben? Daar past alleen
maar het "wijkagent-antwoord" bij:
dat kan alleen met een goed
gesprek Je legt niet zo makkelijk in
een wet vast hoe dat moet worden
opgelost. Overigens zie ik daar weer
een grote rol voor de leerplichtamb–
tenaar. Dat is de persoon die tussen
de scholen in staat. Hij krijgt in de
eerste plaats het schoolverzuim
gemeld, hij moet daar actie op
ondernemen en proberen een brug
te slaan tussen de jongere en de
ouders. Ik zou niet goed weten hoe
je dat in sanctiebeleid moet
omzetten als het goede gesprek niet
leidt tot een definitieve conclusie.
Ik kom nu bij de termijn van acht
weken. Misschien mag ik nog eens
het volgende onder de aandacht
brengen. Als wij die termijn tot vier
weken zouden verkorten - op zichzelf
heb ik daar geen bezwaar tegen kon dat wel eens precies het tegen–
overgestelde effect hebben. De
schoolleiding zou wel eens kunnen
zeggen: we hebben er vier weken
aan gewerkt en nu is het klaar; de
jongere kan vertrekken. Wat gebeurt
er na die vier weken? In welke positie
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verkeert de school en in welke de
jongere? Ik zou graag willen bevor–
deren dat de druk op de school
maximaal is en dat men tegelijkertijd
de gelegenheid heeft om een alter–
natief traject voor de jongere te
vinden.
De heer Franssen (VVD): Voorzitter!
Ik beoordeel het amendement mede
in het verlengde van het
amendement van de collega's
Huibers en Huys over de andere
locatiekeuze waar de alternatieve
leerplicht - ik vind die term niet zo
gelukkig gekozen - moet worden
vervuld. De school is al een lang
traject met die jongere doorgegaan,
alvorens de beslissing wordt
genomen om het met die jongere
elders te proberen. De minister kan
dan toch niet zeggen dat de school
van de plicht is ontslagen, nog erger,
dat het de school binnen die termijn
van vier weken niet zou lukken om
die jongere ergens goed geplaatst te
krijgen? Het gaat erom dat het zo
snel mogelijk gebeurt en als de nood
zo hoog gestegen is, kan het er bij
mij niet in dat dat binnen vier weken
niet lukt.
Minister Ritzen: Voorzitter! Ik wil
een heel concreet geval naar voren
brengen. Wij spreken over het
zoeken naar een vervangend traject.
In het amendement op stuk nr. 13
staat dat de verantwoordelijkheid bij
de school blijft maar dat er wel
gecommuniceerd wordt met een
andere school in de tweede fase van
het voortgezet onderwijs in de sfeer
van het leerlingwezen.
De heer Franssen (VVD): Het gaat
om een school in de eerste fase van
het voortgezet onderwijs. Ik neem
daarbij de gedachte in aanmerking
dat het amendement van de heren
Huys en Huibers wordt aanvaard,
waarin nadrukkelijk is vastgelegd dat
dit in het traject van de eerste fase
moet plaatsvinden.
Minister Ritzen: Maar onder verant–
woordelijkheid van de eerste fase en
die verantwoordelijkheid blijft daar.
Die school zal dus contact moeten
opnemen met andere scholen die
daar deskundig in zijn, want die
school heeft daar geen ervaring in.

te liggen. De voorkeur van de
indieners gaat toch uit naar een
school in de eerste fase?
Minister Ritzen: Ja, daar begint het.
!k probeer nu even te volgen hoe het
gaat. Er is een leerling die door een
aantal ontwikkelingen zover is
gekomen dat hij eigenlijk naar een
alternatief traject wil. De school ziet
ook geen enkele mogelijkheid meer
om de leerling in dat normale traject
te houden Dan gaat de decaan of de
directie zoeken naar een alternatief.
Men zal dat zoeken in een combi–
natie van werken en leren, waarbij de
werkcomponent duidelijk in het
teken van het leren staat. Dat is geen
simpele operatie maar maatwerk in
overleg met nogal wat partijen. Ik
denk niet dat je zoiets snel kunt
afronden.
De heer Franssen (WD): Maar dan
moet de minister de wet even goed
lezen. Daarin staat: op het moment
dat er een pasklaar plan op tafel ligt,
mgediend door de betrokkenen die
een verzoek ingewilligd willen zien
door het college van burgemeester
en wethouders, gaat de termijn
lopen. Dan is dus het voorberei–
dende traject doorlopen. Dan hoeft
het toch geen acht weken meer te
duren?
Minister Ritzen: Ik moet nu even om
ambtelijke ondersteuning vragen,
want zo had ik de wet inderdaad niet
gelezen.
De heer Franssen (VVD): Het is uw
eigen wetsvoorstel!
De voorzitter: Ik stel voor, een
eventuele verduidelijking door de
minister schriftelijk te doen plaats–
vinden.
Minister Ritzen: Ik denk niet, dat dit
nodig is. Ik kan dat over enkele...
De heer Franssen (WD): Voorzitter!
Dan noodzaakt u wellicht tot een
heropening aanstaande dinsdag.
Minister Ritzen: Ik kan dat over een
paar minuten tot mijn beschikking
hebben.
De voorzitter: Wellicht kunt u het
nog in uw tweede termijn betrekken.

De heer Franssen (VVD): Die school
hoeft niet per se in de tweede fase

Minister Ritzen: Ja.
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Voorzitter! Mevrouw Sipkes is in
tweede instantie teruggekomen op
haar amendement. In eerste instantie
heb ik al gezegd, dat het mij
overbodig lijkt om specifiek die rol
van de leerplichtambtenaar daarin
nog eens te betrekken. Mevrouw
Sipkes heeft daar echter een andere
opvatting over. Zij heeft dat ook
gezet tegen de achtergrond van de
rol van de leerpiichtambtenaar als
iemand die een objectieve toets zou
kunnen geven. Naar mijn mening is
het allereerst iets, waarin de
leerplichtambtenaar zou kunnen
komen te verkeren en niet iets, dat
op zijn of haar lijf moet worden
geschreven. Ik kan mij heel goed
voorstellen dat die rol wordt vervuld,
maar in vele gevallen kan dit zich ook
afspelen in het verkeer tussen de
school, de ouders en de leerling.

niet met elkaar eens, maar laten wij
er even heel duidelijk over zijn. In het
amendement wordt gevraagd om
elke keer wanneer een leerling wordt
verwijderd eerst de leerplichtamb–
tenaar in te schakelen. Ik heb mij
eerder aangesloten bij het
amendement, waarin wordt gezegd
dat de school daarvoor moet zorgen.
Ais de school daarvoor zorgt, ben ik
klaar. Dan is wat mij betreft voldaan
aan datgene wat onderwijskundig
nodig is. Als de leerplichtambtenaar
daarin een rol kan vervullen, zal de
school daar ook wel voor zorgen.
Maar als het zonder leerplichtamb–
tenaar kan, vind ik dat die schakel
kan worden overgeslagen.

waarvan ik straks zal voorstellen om
die dinsdag te houden, nog een nota
van wijziging indienen. Het is ook
denkbaar dat het amendement zo
nodig wordt aangepast aan het feit
dat de minister een ander
amendement reeds heeft overge–
nomen. Ook daarvoor is er tijd tot
dinsdag. Het enige risico is dat er in
het uiterste geval, als dat leidt tot
heropening van de beraadslagingen,
niet dinsdag kan worden gestemd,
maar dat de stemmmgen op een
later moment moeten plaatsvinden.

Minister Ritzen: Wij zijn het wellicht

De voorzitter: De minister kan op
elk moment tot aan de stemmingen,

Minister Ritzen: Voorzitter! Ik had
begrepen dat het amendement op
stuk nr. 13 onderdeel uitmaakte van
de beraadslaging, dus als zodanig al
onderdeel is van het wetsvoorstel.
Dat betekent dus dat het
amendement op stuk nr. 14 als het
ware een amendement is op het
wetsvoorstel inclusief het
amendement op stuk nr. 13. Wij zijn
het, geloof ik, niet met elkaar eens
Ik laat het oordeel verder aan de
Kamer over.
Ik geloof dat misschien met iets te
veel enthousiasme gesproken wordt
over het Landelijk netwerk voor
randgroepjongeren. Misschien is het
wel goed enthousiast te zijn over wat
gepresteerd is, want dat is heel veel.
Maar tegelijk is het landelijk netwerk
niet dekkend in die zin dat elke
randgroepjongere, nu even los van
de vraag hoe de definitie luidt,
daardoor wordt bereikt. Maar die
definitie speelt wel een grote rol.
Want als je vandaag niet in die
categorie valt, kan je er morgen wel
in vallen. Het is dus best mogelijk
dat je aan de ene kant niet als
randgroepjongere wordt beschouwd,
terwijl je wel in de groep van
voortijdig schoolverlaters kunt vallen.
Wat ik op dit punt volstrekt met
mevrouw Sipkes eens ben, is dat
maximaal gebruik moet worden
gemaakt van de expertise die daar is
opgebouwd en dat dat ook zichtbaar
moet zijn in de verdere ontwikkeling
van het beleid.
In eerste termijn heb ik gezegd dat
de kwestie van de assistent-kwalifi–
caties een punt van overleg is met
het bedrijfsleven op basis van de
vraag of dat soort functies te
ontdekken zijn. Een en ander sluit
overigens heel goed aan bij het
beleid dat het kabinet voert om als
het ware tussen het minimumloon en
het CAO-loon functies te creëren.
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Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! De minister spreekt over
een objectieve toets, terwijl ik het
gewoon over preventief beieid, de
middelen, heb. Dat is niet objectief
toetsen en dat is geen controlerende
functie. Het is veel meer een bemid–
delende functie.
Minister Ritzen: Dat begrijp ik, maar
dan is het de vraag of daaraan
behoefte bestaat en, zo ja, of je die
behoefte wettelijk moet vastleggen
opdat deze op elk moment tot
uitdrukking moet komen in het feite–
lijke verkeer. Dat is namelijk de aard
van het amendement: altijd moet de
leerplichtambtenaar in stelling
worden gebracht. De vraag is of dat
inderdaad altijd moet. In mijn
opvatting kan het heel vaak ook
zonder. Dat was ook de reden om
het zo te regelen als het geregeld is.
Mevrouw Sipkes (Groen Links): Dat
is net het punt: in mijn opvatting
niet. Het kan toch zijn dat je op een
gegeven ogenblik van de ene school
weggaat en precies in hetzelfde
systeem maar op een andere school
terechtkomt. Het zijn niet altijd
leerlingen, die volledig buiten het
onderwijs vallen of een ander traject
volgen. Deze moeten van de ene
school naar de andere, maar blijven
in hetzelfde systeem terwijl de
school niet past. Daar zijn de
moeilijkheden en over die bemidde–
lende rol gaat mijn amendement.

De heer Franssen (WD): Voorzitter!
Nu zit ik met een inhoudelijk
probleem en een vraag over de orde.
Ik wil met het inhoudelijke probleem
beginnen. In de schriftelijke voorbe–
reiding is aan de orde geweest, dat
bij schorsing en verwijdering wel de
inspectie geraadpleegd werd maar
niet de leerplichtambtenaar. De
Kamer wilde daarbij echter nadruk–
kelijk de leerplichtambtenaar als een
onmisbare schakel betrekken,
indachtig de teneur van het
wetsvoorstel, namelijk het versterken
van de positie van de leerplichtamb–
tenaar. Collega Huys dient een
amendement in, dat brede steun
krijgt: er kan niet besloten worden,
dat een leerling wordt geschorst of
verwijderd als er geen andere
voorziening beschikbaar is, in ieder
geval als het om verwijdering gaat.
Mevrouw Sipkes legt in haar
amendement vast - indachtig de
schriftelijke voorbereiding - dat in
die besluitvorming de leerplichtamb–
tenaar móet worden betrokken. Er is
een heel logische lijn in die
benadering. Willen wij nu de positie
van de leerplichtambtenaar
versterken, dan zou ik niet de
benadering van de minister willen
volgen, dat het facultatief moet zijn
maar juist prohibitief. De minister
heeft het amendement van de heer
Huys overgenomen en dat van
mevrouw Sipkes niet. Volgens mij is
het heel goed mogelijk om beide
gedachten te verenigen en uit twee
amendementen èén amendement te
maken. Hoe doen we dat als het een
goede oplossing zou zijn?
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Dat zouden wel eens dat soort
functies kunnen zijn. Ik denk dan ook
dat er alle reden is om te verwachten
dat op dit punt nog wel positieve
resultaten te bereiken zijn.
Ik heb moeten constateren dat bij
het bednjfsleven de belangstelling
om stages te verlenen afneemt. Wij
spreken het bedrijfsleven daarop aan
en sporen het aan wel stageplaatsen
te verlenen. Maar vanuit bedrijfseco–
nomische overwegingen is men
nogal terughoudend. De overheid
verleent op vrij ruime schaal stage–
vergoedingen, omdat de overheid
weliswaar voortdurend in een heel
strak jasje zit, maar tegelijkertijd
minder beïnvloed wordt door de
conjuncturele en de laatste maanden
ook in toenemende mate structurele
ontwikkelingen die zich voordoen.
Ik heb inmiddels wat beter tot mij
kunnen nemen hoe dat amendement
van de heer Franssen precies in de
wet steekt. Dat is voor mij aanleiding
om dat amendement over te nemen,
mede omdat het gaat over voorbe–
reidingen die al hebben plaatsge–
vonden en over een besluit dat
genomen zal worden naar aanleiding
daarvan.

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! Vanwege de praktische
gang van zaken wil ik nog een
opmerking maken. Ik denk dat ik
mijn amendement kan wijzigen en
vanwege het overnemen van het
amendement op stuk nr. 13 iets
moet toevoegen. Kan dat dinsdag of
moet ik nu aankondigen dat ik een
gewijzigd amendement zal indienen?
De voorzitter: Ik neem aan dat, als
dat amendement op zo kort
mogelijke termijn wordt rondge–
stuurd aan de leden - ik stel mij voor
uiterlijk in de loop van morgen - er
voldoende tijd is om tot verant–
woorde besluitvorming te komen.
Mocht de minister, als hij het
amendement tijdig ontvangt, daarin
aanleiding zien om tot een bijstellmg
van zijn opvatting te komen en als
dat tijdig voor dinsdag kenbaar
wordt gemaakt, dan kan er naar mijn
mening normaal gestemd worden.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De voorzitter: Ik stel voor, dinsdag
te stemmen over de amendementen,
het wetsvoorstel en de motie.

dat eindelijk het moment is gekomen
om dit voorstel te behandelen. De
schriftelijke voorbereiding heeft veel
tijd gekost. Er is advies uitgebracht
door de Adviescommissie voor
volkenrechtelijke vraagstukken. Dat
advies vroeg natuurlijk weer om een
reactie van de regering. Dat alles is
mede aanleiding voor de lange duur.
Graag wil ik vanaf deze plaats dank
betuigen aan de commissie voor
haar zeer goed en gedegen advies.
Een andere factor die nogal wat tijd
heeft gekost, is het uitbrengen van
een verslag door de staten van
Aruba. De inhoud van dat verslag
heeft zaken aan de orde gesteld die
van groot belang zijn, al zullen ze op
dit moment niet direct tot wijziging
van dit voorstel leiden.
Mevrouw Sipkes (Groen Links): Er
klinkt iets verontschuldigends in de
toon van de minister. Als ik de
sprekers vanmorgen echter goed heb
begrepen, waren zij eigenlijk wel
positief over het feit dat het zo lang
heeft geduurd.

De voorzitter: Het
amendement-Huys/Huibers (stuk nr.
17) is overgenomen.

D

Minister Ritzen: Dan meen ik dat ik
kan besluiten met mij aan te sluiten
bij de opvatting van de heer Nuis, die
opmerkte dat een opmiepeiling toch
geen referendum is. Zo is een opinie–
peiling ook nog geen verkiezing.

Minister Kooijmans Mijnheer de
voorzitter! Er is vanmorgen al
gewezen op de lange duur die de
behandeling van dit wetsvoorstel
heeft moeten doorstaan. Evenals de
geachte afgevaardigden ben ik blij

Minister Kooijmans: Jazeker! Ik
wilde ook van die vreugde dat het zo
lang heeft geduurd blijk geven,
omdat dat voor een aantal
problemen die er bleken te liggen,
tot een begin van oplossing heeft
geleid.
Bij de opstelling van het
wetsvoorstel kon inderdaad met
recht gerefereerd worden aan het
feit dat bij de grondwetsherziening
van 1983 was gesteld dat de
strekking van de bestaande
bepalingen betreffende de
goedkeuring van verdragen vrij
algemeen als bevredigend werd
ervaren. Er werd dan ook van
uitgegaan dat de lijn van de grond–
wetsbepalingen uit de Grondwet van
1953-1956 eigenlijk onverkort kon
worden gehandhaafd. Kenmerkend
daarvan is dat de parlementaire
betrokkenheid eigenlijk slechts aan
bod kwam in het kader van de
goedkeuringsprocedure. Maar in de
jaren nadien - ook de adviescom–
missie heeft daar zeer nadrukkelijk
op gewezen - is toch de behoefte
naar voren gekomen om ook voordat
onderhandelingen tot een resultaat
hadden geleid het parlement te
betrekken bij de inspraak in de
ontwerpfase. Dat is gebleken bij de
discussie over de staatkundige
vernieuwing in de
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De heer Franssen (WD): Hebt u
dan geen problemen meer met de
Algemene wet bestuursrecht?
Minister Ritzen: Die had ik ook in
eerste instantie niet. De Algemene
wet bestuursrecht verplicht niet. Het
was alleen een aanduiding van een
periode die handig is om te
gebruiken.
De voorzitter: Het
amendement-Franssen (stuk nr. 11)
is overgenomen.
Minister Ritzen: Ik zou graag ook
het amendement op stuk nr. 17 van
de heren Huys en Huibers willen
overnemen. Dat amendement sluit
naar mijn oordeel goed aan bij het
geheel van de wetgeving.

Daartoe wordt besloten.
De vergadering wordt van 18.12 uur
tot 19.45 uur geschorst.
Voorzitter: Lansink
Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:
- het voorstel van Rijkswet
Regeling betreffende de
goedkeuring en bekendmaking
van verdragen en de bekend–
making van besluiten van
volkenrechtelijke organisaties
(Rijkswet goedkeuring en
bekendmaking verdragen)
(21214, R1375)
De algemene beraadslaging wordt
hervat.
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commissie-Deetman. Als gevolg van
die lange duur is het mogelijk
gebleken om met die naar voren
gekomen preoccupaties rekening te
houden.
In de nota van wijziging van
december jongstieden is bepaald dat
aan alle parlementen van het
Koninkrijk periodiek wordt
opgegeven over de totstandkoming
van welke verdragen onderhandeld
wordt. Daardoor kan het parlement,
al dan niet op aandringen vanuit de
samenleving, nog in de onderhande–
lingsfase om overleg met de regering
vragen. Aan de eerste van die
opgaven is hedenmorgen veel
gerefereerd. Die zijn de Kamer bij
brief van 25 juni toegezonden. Ik heb
uit de vraagstelling begrepen dat
voorlopig is besloten om de brief,
met de daarbij gevoegde lijst, niet af
te drukken in de kamerstukken en
slechts in handen te stellen van de
vaste Commissie voor buitenlandse
zaken. Ik heb van de voorzitter
begrepen dat daarover een nadere
besluitvorming zal plaatsvinden. Ik
wil van mijn kant stellen dat ik van
oordeel ben dat het gewenst is dat
deze informatie aan alle leden van
het parlement wordt gegeven en
daarmee ook aan de samenleving.
De samenleving moet worden
ingelicht over de verdragen waarover
onderhandeld wordt. Dat kan dan
leiden tot overleg tussen parlement
en regering.
Mevrouw Kalsbeek is er terecht
van uitgegaan dat naast de
toezending van de lijst de toezegging
in de memorie van antwoord van
kracht blijft betreffende het beleids–
voornemen van de regering eigener
beweging aan het parlement infor–
matie te verstrekken over in onder–
handeling zijnde pohtiek belangrijke
verdragen.
De opgave van alle verdragen
waarover onderhandeld wordt, moet
dus vooral worden gezien als het
bieden van een opening voor vragen
om informatie of overleg over die
verdragen waarover de regering niet
al in het kader van het politieke
belang eigener beweging uitvoenge
informatie heeft gegeven.
Mijnheer de voorzitter! Een ander
punt van belang dat zich in de
periode tot de mondelinge behan–
deling heeft voorgedaan, is dat bij de
goedkeuring van de uitvoeringsover–
eenkomst Schengen en het Europese
Unieverdrag is komen vast te staan

dat bij de goedkeuring van verdragen
die aan volkenrechtelijke organisaties
de bevoegdheid verlenen tot het
nemen van besluiten als bedoeld in
artikel 92 van de Grondwet, in goed
overleg tussen regering en parlement
kan worden vastgesteld in hoeverre
eventuele parlementaire instemming
vereist is met betrekking tot
ontwerp-besluiten die beogen het
Koninkrijk te binden, en voorts hoe
dit dan in de goedkeuringswet kan
worden geregeld. Ik meen dat wij
hiermee een opzet hebben die
voldoet aan de eisen van de tijd
zoals die nu gevoeld worden.
Voorzitter! Voordat ik overga tot
mijn reactie op wat hedenmorgen
door de Kamer naar voren is
gebracht, wil ik eerst nog een kleine
onvolkomenheid in het wetsvoorstel
wegwerken. Een lange tijd van
voorbereiding leidt er vaak toe dat je
pas op het allerlaatste moment ziet
dat er iets over het hoofd is gezien.
Over het hoofd gezien is namelijk dat
het wetsvoorstel wel voorziet in het
spoedig ter kennis van de Staten–
Generaal brengen van verdragen die
geen parlementaire goedkeuring
behoeven en van verdragen die
voorlopig worden toegepast, maar
dit niet voorschrijft met betrekking
tot verdragen die krachtens artikel 8
vanwege hun dringend karakter zijn
gesloten met directe inwerking–
treding en parlementaire
goedkeuring achteraf. Weliswaar
staat in artikel 8 zelf dat de
goedkeuring achteraf zo spoedig
mogelijk moet worden gevraagd,
maar met de voorbereiding hiervan
gaan toch altijd wel een paar
maanden heen. Daarom zou ik graag
een nota van wijziging indienen met
betrekking tot het eerste lid van
artikel 11, waardoor de daar
gemelde verplichting zich ook gaat
uitstrekken over de verdragen die in
artikel 8 worden genoemd, namelijk
dat deze vooruitlopend op de
indiening ter goedkeuring zo spoedig
mogelijk ter kennis van de Staten–
Generaal worden gebracht. De tekst
van deze nota van wijziging luidt:
Het eerste lid van artikel 11 wordt
vervangen door een nieuw eerste lid,
luidende:
1. Verdragen die op grond van het
bepaalde in artikel 6 geen
goedkeuring behoeven en waaraan
het Koninkrijk is gebonden, en
verdragen waaraan het Koninkrijk op
grond van het bepaalde in artikel 8,

eerste lid, is gebonden voordat deze
aan de goedkeuring van de Staten–
Generaal zijn onderworpen, worden
zo spoedig mogelijk aan de Staten–
Generaal ter kennis gebracht.
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Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! Kan de minister voor mijn
eigen plaatsbepaling wat
voorbeelden geven van de inhoud
van een dergelijk verdrag?
Minister Kooijmans Het is puur
een temporele bepaling, voorzitter.
Artikel 8 voorziet in de mogelijkheid,
verdragen in werking te doen treden
voordat de goedkeuring van de
Kamer verkregen is. Hier staat bij dat
de Kamer zo spoedig mogelijk met
de goedkeuringsprocedure achteraf
dient te beginnen en dat indiening in
dit kader bij het parlement
geschiedt. Dit kost enige tijd. Er
moet een toelichting worden
geschreven en dergelijke, zelfs als
het gaat om stilzwijgende
goedkeuring. Nu kan ik me
voorstellen dat het parlement er prijs
op stelt om, zodra zo'n overeen–
komst is gesloten, onmiddellijk te
weten wat de inhoud van die
overeenkomst is. Dat is met deze
nota van wijziging beoogd. Dit
systeem, dat al voor een aantal
verdragen in dat artikel was
opgenomen, is nu uitgebreid tot de
volïedige categorie van verdragen. Ik
dacht dat het daarmee een nuttige
aanvulling was.
Voorzitter! Verscheidene geachte
afgevaardigden hebben gevraagd
wat nu precies onder verdragen
moet worden verstaan en wat het
verschil is tussen verdragen en al het
andere dat wij meemaken als
administratieve akkoorden, beleids–
afspraken en dergelijke. Mevrouw
Kalsbeek vroeg bijvoorbeeld wat het
voor een afspraak is als mevrouw
Dales bij een bezoek aan Honganje
afspraken maakt over het ter
beschikking stellen van expertise op
het gebied van de politie. Ook in het
verslag van de Staten van Aruba
wordt hiernaar verwezen. Het
verschil zit hem vooral in de verbin–
dendheid. Als naar volkenrechtelijke
criteria een overeenkomst voor de
staat verbindend is, is er sprake van
een verdrag. Dat is in overeen–
stemming met de definitie die is
gegeven in het verdragenverdrag van
1969 en dat is ook het uitgangspunt
van onze Grondwet, zoals is uiteen–
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gezet bij de grondwetsherziening van
1983, die nadrukkelijk aansloot bij
het Weense verdragenverdrag. Of
een overeenkomst volkenrechtelijk
bindend is voor partijen, wordt
bepaald door de bedoeling van
partijen, zoals is vastgelegd in het
Weense verdragenverdrag. Dat is
dus een kwestie van interpretatie. Of
iets een verdrag is, wordt bepaald
door "the intent to be bound". De
naam of de vorm hebben daarbij
geen enkele betekenis. Het kan één
instrument zijn, of een tweezijdig
instrument, zoals indertijd de
befaamde overeenkomst met
Amerika over de kruisraketten. Het
gaat erom of het de bedoeling van
partijen is om gebonden te zijn.
Dit dient volgens het Weense
verdragenverdrag te blijken uit een
totaal van bepalingen van het
verdrag. Daar moet "the intent to be
bound" uit blijken. Dit is belangrijk
voor de vraag of, als na eenmaal
verkregen parlementaire goedkeuring
de staat gebonden is, opzegging
over het algemeen alleen onder
bepaalde voorwaarden kan, of met
instemming van alle partijen. Als het
verdrag eenmaal gesloten is, kunnen
wij daar niet zonder meer vanaf, ook
al zou dat de wil van het parlement
zijn. Dan wordt de mogelijkheid om
op te zeggen bepaald door de
bepalingen in het verdrag: is er een
opzeggingstermijn; is er voor de
opzegging, als er geen opzeggings–
termijn is, de instemming van alle
partijen nodig? Het verdragenverdrag
behelst dus een aantal bepalingen
over hetgeen in die gevallen de
beëindiging van het verdrag met zich
kan brengen.
In de aanwijzingen voor de regel–
geving die vorig jaar door de
minister-president zijn vastgesteld, is
er bij de definitie van het begrip
"verdrag" op gewezen dat verdragen
goed moeten worden onderscheiden
van internationale beleidsafspraken
en van internationale privaatrechte–
lijke contracten. In het kader daarvan
is ook ingegaan op dat onderscheid.
Ten aanzien van die andersoortige
regelingen geldt het volgende.
Typerend daarvoor is dat niet
beoogd wordt om een staat, de
partijen bij die regeling volkenrech–
telijk te verbinden. Men noemt het in
het algemeen dan ook beleidsaf–
spraken. Het gaat daarbij veelal om
afspraken over toekomstig parallel
optreden of om onderlinge beleidsaf–

stemming. Dat is een politiek
commitment. Ze leveren geen
verplichtingen op, die internationaal–
rechtelijk voor een internationale
rechter zouden kunnen worden
ingeroepen als verplichtende
afspraken. Men mag ervan uitgaan,
dat regeringen die een dergehjke
afspraak maken die afspraken
naleven. Die naleving zal in overeen–
stemming moeten zijn met de
respectieve grondwettelijke en
wettelijke regels, waaraan men
gebonden is en is slechts mogelijk
voor zover die nationaalrechtelijke
regels dat toelaten. Dat betekent, dat
aan zo'n afspraak het parlement door
middel van de ministeriële verant–
woordelijkheid steeds een einde kan
maken. In zo'n geval kan het
parlement zeggen: minister, wij zijn
van oordeel dat u die afspraak niet
had mogen of moeten maken. Wij
nemen een motie aan, waarin wordt
gesteld, dat de afspraak behoort te
worden beëindigd. Dat is een
belangrijk verschil ten opzichte van
de situatie bij verdragen. Voorts
kunnen ook burgers voor de rechter
de stopzetting van de naleving van
dit soort regelingen vorderen op
grond van strijdigheid met de wet of
onrechtmatigheid in ander opzicht.
Ministers dienen als zij dergelijke
afspraken maken, het parlement
daarover in te lichten, zoals zij zich
met het parlement behoren te
verstaan over de totaliteit van hun
beleid.
Voorzitter! Ik kom thans te spreken
over artikel 0.1. Vanmorgen is aan
de orde geweest de vraag, of de
verstrekte informatie niet veelvul–
diger kan geschieden. In het
wetsvoorstel is bepaald, dat het
verstrekken van die opgave periodiek
zal geschieden. Dat laat de nodige
flexibiliteit toe. Het kan nodig zijn om
die frequentie naar behoefte bij te
stellen. In eerste instantie dachten
wij, dat een frequentie van tweemaal
per jaar aan de behoefte zal voldoen.
Ik heb er echt geen bezwaar tegen het is het verzamelen van computer–
bestanden - om toe te zeggen, dat
het viermaal per jaar zal worden. Ik
heb begrepen, dat hiernaar een
zekere voorkeur uitgaat.
Eveneens is de vraag aan de orde
geweest, of op de periodieke lijst kan
worden aangegeven, of stilzwijgende
of uitdrukkelijke goedkeuring zal
worden gevraagd. Dat lijkt mij wat
prematuur. Aan de hand van de

reacties van de Kamer kan de
regering een indicatie krijgen, of op
uitdrukkelijke goedkeuring zal
worden aangedrongen dan wel of
stilzwijgende goedkeuring mogelijk
is, als het gaat om verdragen,
waarvoor goedkeuring is voorge–
schreven. Als er een sterretje bij
staat, gaat het om een verdrag, dat
naar het oordeel van de regering een
politiek belangrijk verdrag is. Daaruit
kan worden afgeleid, dat naar alle
waarschijnlijkheid geen stilzwijgende
goedkeuring aan de Kamer zal
worden gevraagd.
Mevrouw Kalsbeek heeft gevraagd
of onderhandelingspartners bezwaar
kunnen maken tegen de informatie–
verstrekking aan het parlement. Hoe
zal het kabinet hiermee omgaan? Is
het mogelijk, dat vertrouwelijke
informatie wordt versterkt? Als blijkt
dat het succes van onderhandelingen
ernstig wordt bedreigd, doordat de
onderhandelingspartner er weet van
krijgt en er niet meer op kan
vertrouwen, dat succes van de
onderhandelingen kan worden
behaald, omdat hij intern onder
zware druk kan komen te staan, dan
zal de informatie vertrouwelijk aan
de Kamer worden verschaft. Als ik
mevrouw Sipkes goed heb begrepen,
zegt zij, dat het vertrouwelijk
karakter er door de Kamer aan kan
worden ontnomen. In dat geval
zouden wij in een bijzonder moeilijke
positie komen in onze relatie met de
onderhandelingspartner.
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Mevrouw Sipkes (Groen Links): Ik
begnjp dat het op een bepaald
moment in de onderhandelingen van
belang kan zijn dat een en ander
vertrouwelijk wordt meegedeeld.
Vervolgens heb ik een vrij hoge
opvatting van mijn collega's en
mijzelf in die zin dat, als hier iets
binnenkomt en als vertrouwelijk
wordt aangemerkt, wij ook zelf inzien
dat die noodzaak van vertrouwe–
lijkheid er is. Echter, in de gevallen
waarin wij van oordeel zijn dat het
noodzakeïijk is dat een en ander in
de openbaarheid wordt gebracht,
mag het niet zo zijn dat dit wordt
verhinderd door een claim van een
ander parlement of een andere
regering. Ik zeg dit op grond van het
common-sense-gevoel dat natuurlijk
ook bij ons leeft. Het kan wel
vertrouwelijk blijven maar een ander
heeft dat niet te dicteren. Dat
bepalen wij hier in Nederland zelf
wel.
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Minister Kooijmans: Ik geloof dat u
nu doelt op de situatie die na afloop
van de onderhandelingen ontstaat
maar in feite spreken wij over een
voorfase. Onderhandelingen worden
gevoerd en de partner maakt
duidelijk dat hij in grote moeilijk–
heden zou geraken wanneer zou
blijken dat het Nederlandse
parlement zou weten om welke
bijzonderheden het ging. Natuurlijk is
het absoluut niet mijn bedoeling om
er ook maar van uit te gaan dat de
vertrouwelijkheid, waarin de infor–
matie ter kennis van het parlement
wordt gebracht, niet zou worden
gehonoreerd maar ik dacht dat u
erop doelde dat de Kamer zou
kunnen zeggen: dit kan niet langer
vertrouwelijk worden gehouden.
Mevrouw Sipkes (Groen Links): Het
gaat erom dat wij in een vroeger
stadium willen weten waarover er
wordt onderhandeld, opdat wij niet
voor voldongen feiten worden
geplaatst. Welnu, dan kan het
voorkomen dat welk land dan ook in
verband met de vertrouwelijkheid
met een claim komt terwijl men in
Nederland tot de conclusie komt dat
dit onzin is. Die vrijheid moet er toch
zijn? Ik bedoel het in principiële zin.
Ik zeg niet dat het vaak zo zou lopen
maar men moet zich wat dit betreft
toch niet door een ander land laten
leiden.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Wat u bepleit, kan nooit omdat er
dan geen verschil meer is tussen
regering en parlement. Als wij hier
iets vertrouwelijk krijgen, behandelen
wij het ook vertrouwelijk. Zouden wij
een en ander hier openbaar maken
dan zouden wij net zo goed kunnen
zeggen: wij zijn de regering.
Mevrouw Sipkes (Groen Links): Dat
klopt. Dan is het onzin van de
regering om ons iets vertrouwelijk te
geven. Echter, ik kan mij voorstellen
dat er sprake is van gemeen overleg.
Als je hoort waarom de onderhande–
lingspartner een en ander vertrou–
welijk wil houden, moet het voor de
Kamer mogelijk zijn om tot een
afweging te komen. Zij neemt kennis
van het standpunt van de regering,
van de opvatting van de partner en
van de fase waarin de onderhande–
Imgen verkeren en vervolgens kan zij
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tot de conclusie komen dat de
kwestie van zo essentieel belang is
dat de vertrouwelijkheid moet
worden opgeheven.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Dat kan nooit zonder dat het door de
regering wordt gesanctioneerd. Het
resultaat zou zijn dat de Kamer
vervolgens nooit meer in vertrouwe–
lijkheid een stuk zou ontvangen.
Mevrouw Sipkes (Groen Links): Dat
zou kunnen maar in het andere geval
zou het resultaat kunnen zijn dat een
andere partij altijd iedere besluit
vorming door of inbreng van het
parlement blokkeert.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Goed, maar dan moet je het verdrag
niet sluiten. Als dat de intentie van
de regering is, is geen andere
procedure denkbaar.
Mevrouw Sipkes (Groen Links): Dat
zou inderdaad de conclusie kunnen
zijn van de Kamer.
Minister Kooijmans Voorzitter! De
heer Eisma vraagt of over vertrouwe–
lijke informatie vertrouwelijk overleg
met de Kamer mogelijk is. Impliciet
heb ik al aangegeven dat dit
natuurlijk mogelijk is. Dat lijkt mij
ook de enige zinvolle functie van het
verstrekken van informatie.
Vervolgens richt ik mij op het
amendement dat de geachte
afgevaardigde Sipkes heeft
mgediend met betrekking tot artikel
0.1. Dit amendement draagt het nr.
25. De kern van het eerste gedeelte
is dat de Kamer niet alleen wordt
geïnformeerd over ontwerp–
verdragen waarover de regering
onderhandelt maar ook over
ontwerp-besluiten van internationaal–
rechtelijke organisaties. Voorzitter! Ik
sprak zojuist met nadruk over infor–
matie over "ontwerp-verdragen
waarover de regering onderhandelt".
Mijn eerste opmerking over het
amendement luidt dat met
betrekking tot besluiten van interna–
tionaalrechtelijke organisaties de rol
van de Nederlandse regering vaak
niet bestaat wanneer een probleem
niet door de verdragspartners zelf
wordt uitonderhandeld en de
bevoegdheid is toegekend aan
organen van deze internationale
organisaties. Daar waar aan de
Veiligheidsraad en de governing
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council van bepaalde gespeciali–
seerde organisaties besluitvormende
bevoegdheid is toegekend, moeten
wij deze kwestie goed in het oog
houden. Het Koninkrijk heeft dan via
het verdrag waarbij zo'n organisatie
in het leven is geroepen, de organen
van die organisatie gemachtigd om
bepaalde bevoegdheden tot
wetgeving, bestuur en rechtspraak
uit te oefenen. Dat is het
uitgangspunt van de Grondwet.
Wanneer het doel van het
verschaffen van informatie over deze
besluiten aan het parlement is een
gedachtenwisseling te voeren over
de toekomst, zal dit op gespannen
voet staan met het uitgangspunt van
de Grondwet. Daarin staat dat aan
deze organen wetgevende, bestu–
rende en rechterlijke bevoegdheden
worden opgedragen. Dit zal nodig
zijn, wil de volkenrechtelijke organi–
satie slagvaardig het haar toever–
trouwde werk kunnen verrichten. Het
gaat om een zeer uiteenlopende
serie internationale organisaties.
Praktisch is het niet werkbaar om
hierover periodiek opgave te doen
om de simpele reden dat de
ontwerp-besluiten tot stand komen
zeer kort voordat zij worden
genomen. In feite zou het
verschaffen van informatie viermaal
per jaar onvoldoende zijn. De
regering zou dan een hebdomadaire
- een wekelijks blad - moeten
uitgeven. Het verstrekken van infor–
matie heeft alleen maar zin als de
regerïng nog invloed kan uitoefenen
op de besluitvorming. In veel
gevallen zullen het besluiten zijn die
weliswaar beogen de lidstaten van
zo'n organisatie te binden, maar van
zo'n gering belang of van technische
aard zijn dat informatieverschaffing
een nodeloze werklast voor de
verschaffers en voor de ontvangers
betekent.
Mevrouw Sipkes (Groen Links): De
minister is met een heel interessant
college begonnen over het verschil
tussen volkenrechtelijk bindende
verdragen en besluiten. Hij sprak
over beleidsafspraken en politiek
commitment. Als reactie op mijn
amendement spreekt hij nu over
besluiten die bijvoorbeeld door de
Veiligheidsraad genomen worden.
Minister Kooijmans: Die zijn
bindend voor Nederland.
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Mevrouw Sipkes (Groen Links): Als
de Veiligheidsraad bijvoorbeeld
besluit elders op te treden - ik wijs
op het voormalige Joegoslavië,
Cambodja, etc. - moet eerst weer
een afspraak met Nederland worden
gemaakt.
Minister Kooijmans: Maar dat is
dan ook niet bindend.
Mevrouw Sipkes (Groen Links): Ik
heb aangegeven in mijn eerste
termijn dat het gaat om besluiten die
een politiek commitment inhouden.
Wij zullen hiermee meer ervaring
opdoen in het kader van Schengen
met het Uitvoerend comité.
Minister Kooijmans Ik kom hier
nog op terug.
Mevrouw Sipkes (Groen Links): Het
amendement is vooral hiervoor
bedoeld. Het gaat niet om een
verdrag, maar om een besluit waar
wij aan gehouden zijn en waarop wij
op voorhand invloed moeten kunnen
uitoefenen.
Minister Kooijmans: Ik kan mij heel
goed voorstellen dat de Kamer infor–
matie wil hebben over een aantal
besluiten zoals die onder andere in
het kader van het Verdrag van
Maastricht en het Verdrag van
Schengen worden genoemd. Daarbij
heeft de Nederlandse regering wel
mvloed op de besluiten. Zij is daarbij
een direct betrokken partij. Juist op
die punten is echter een goede
regeling getroffen die voorziet in
optimale parlementaire betrok–
kenheid. Het lijkt mij juist dat,
precies zoals daar gebeurd is, in de
toekomst iedere keer wanneer een
internationale organisatie in het
leven geroepen wordt, bekeken
wordt welke besluitvormende
bevoegdheden zo'n organisatie
krijgt. Aan de hand van die evaluatie
wordt iedere keer, zoals nu ook is
gebeurd bij de goedkeuringswet voor
Schengen en die inzake de Europese
Politieke Unie, besloten of en, zo ja,
in hoeverre, parlementaire
instemming vereist is voor ontwerp–
besiuiten die beogen het Koninkrijk
te binden. Als mevrouw Sipkes dat
met haar amendement beoogt, is het
niet juist geformuleerd. Haar
amendement verplicht de regering
nu om rijp en groen aan in voorbe–
reiding zijnde besluiten bij interna–
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tionale organisaties waarin een
binding van het Koninkrijk beoogd
wordt, aan de Kamer ter kennis te
brengen. Ik zei al dat dit een enorme
belasting van het apparaat inhoudt.
In veel gevallen is dat volstrekt
zinloos, omdat de Nederlandse
regering er helemaal niets meer aan
kan doen
In de twee genoemde gevallen is
op een bijzonder adequate, doeltref–
fende en effectieve wijze verzekerd
dat in al die gevallen waarin de
belangen van de burger op zeer
wezenlijke elementen rechtstreeks
geraakt worden door die mogelijke
besluitvorming, de Kamer kan
zeggen: akkoord, maar dan wil ik
erbij zijn. Het gaat dus iedere keer
om een besluit van de Kamer naar
aanleiding van een concreet verdrag
dat aan de orde is. Dan kan zij die
bepalmg in de goedkeuringswet
opnemen.
Mevrouw Sipkes (Groen Links): De
Kamer heeft nadrukkelijk dat
voorbehoud gemaakt bij de uitvoe–
ringsovereenkomst van het Verdrag
van Schengen en dat van Maastricht.
Zij heeft toen ook het toekomstige
effect voorzien. Het idee achter mijn
amendement is het volgende. Als wij
opnieuw van gedachten wisselen
over de wijze van omgaan met
goedkeuring en bekendmaking van
verdragen, laten wij dat dan ook
vastleggen. Dan hoeft niet steeds
per verdrag worden bekeken of
alertheid dan wel een voorbehoud
nodig is. Ik kom in tweede termijn
terug op de redenering van de
minister. Als het meer werk met zich
brengt, het zij zo; natuurlijk moet het
niet te dol worden. Maar misschien
wijzig ik mijn amendement nog iets.
Minister Kooijmans: Ik ben geen
tegenstander van werk, maar het
moet wel zinvol werk zijn. In veel
gevallen gaat het hierbij echter niet
om zinvol werk. Het is onnodig werk.

amendement niet goed geformu–
leerd Houdt dit in dat een dergelijk
algemene regeling technisch
mogelijk is? Dit intrigeert mij.
Volgens mij betreft dit een zelfde
type discussie als voorafgaande aan
artikel 0.1. Ik denk aan de vraag: wat
zijn politiek beiangrijke besluiten?
Minister Kooijmans: Ik denk dan
aan de volgende formulering: indien
de Kamer bij de behandeling van een
verdrag waarbij aan organen van
internationale organisaties besluit–
vormende bevoegdheden worden
opgedragen en de Kamer bij de
goedkeuring van dat verdrag bepaalt
dat deze besluiten ter informatie aan
de Kamer dienen te worden
voorgelegd, zal deze informatie
verschaft worden. Dan wordt dit dus
afhankelijk gemaakt van de behan–
deling van het specifieke verdrag.
Mevrouw Kalsbeek Jasperse
(PvdA): U maakt al bijna een nota
van wijziging.
Minister Kooijmans: Ik ben daar
nog niet mee bezig. Maar mevrouw
Sipkes bedoelt dat wel.
Mevrouw Kalsbeek Jasperse
(PvdA): Mag ik wel uw oordeel
erover vragen, nu u toch al een
formulering bedenkt? U doet dat met
veel passie.
Minister Kooijmans Ik begrljp de
zin van een dergehjke bepaling niet,
als die iedere keer slaat op een
besluitvorming van de Kamer. In
feite is dat overbodig. Immers, de
Kamer kan het sowieso doen.
Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Er wordt juridisch vastgelegd
wat politiek al kan.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): De minister heeft gelijk, als
hij zegt dat het te veel en overbodig
werk is om alle ontwerp-besluiten
aan de Kamer ter kennis te brengen.
Hij geeft de Kamer gelijk als zij over
een aantal van die besluiten, zoals bij
het Verdrag van Schengen, van
tevoren wat te zeggen wil hebben.
Hij zei vervolgens tegen mevrouw
Sipkes: als u dat bedoelt, is uw

Minister Kooijmans Ja, dus is het
overbodig.
Voorzitter! In het amendement op
stuk nr. 25 wordt nog een wijziging
van het derde lid voorgesteld. Ik
herhaal dat het mogelijk moet blijven
dat de informatie vertrouwelijk wordt
verstrekt. Ik heb er geen moeite
mee. En ook mevrouw Sipkes
onderkent dit. Het moet echter ook
mogelijk blijven dat in bepaalde zeer
zwaarwegende gevallen niét in
openbaarheid komt dat er wordt
onderhandeld, zoals in de tweede
nota van wijziging is uiteengezet in
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de toelichting op het derde en het
vierde lid van artikel 0.1. Ik meen dat
de belangen van het Koninkrijk echt
ernstig zouden worden geschaad als
het amendement tot openbaarheid
zou leiden. Daarom moet ik
aanvaarding van ook dit
amendement op stuk nr. 25 sterk
ontraden.
Wat verdere informatiever–
schaffing betreft heeft de geachte
afgevaardigde de heer Van Dis
gevraagd wat de waarde is van de
toezegging dat de ontwerp-tekst van
een politiek belangrijk verdrag dat
vastgesteld wordt op een diploma–
tieke conferentie, voorafgaand aan
de conferentie wordt overgelegd aan
het parlement. Hij zei: zo'n tekst is
maar een uitgangspunt en je weet
exact hoe het op zo'n diplomatieke
conferentie gaat, want er wordt
water in de wijn gedaan, etc. De
waarde is simpelweg dat de regering
er in zo'n geval belang aan hecht om
te weten hoe de Kamer over de
ontwerp-tekst denkt, al was het maar
om te weten hoeveel water de
regering naar het oordeel van de
Kamer in de wijn mag doen. Het is
dus belangrijke achtergrondinfor–
matie die de regering kan meenemen
bij het opstellen van haar eindover–
wegingen.
In aansluiting hierop heeft de heer
Van Dis nog een vraag gesteld. Hij
zei dat hij een beetje huiver had voor
het overlegspel tussen Kamer en
regering, voordat de partijen tot een
eindresultaat zijn gekomen. Dreigt
niet het gevaar dat het parlement
ergens op de achtergrond medeon–
derhandelaar wordt, vroeg hij. Ik
denk dat men daar absoluut niet
bang voor hoeft te zijn. De regering
zal in de besluitvormende fase toch
haar eigen verantwoordelijkheid
moeten nemen. Dan is het alleen
maar goed als de regering weet hoe
de Kamer denkt over het verdrag.
Dat laat ook de vrijheid van het
parlement onverlet om zich
naderhand over het verdrag uit te
spreken, al dan niet in negatieve zin.
Ik kom tot artikel 4, de stilzwij–
gende goedkeuring. Zowel de heer
Eisma als de heer Leerling heeft
gesproken over de termijn van 30
dagen. Ik kan alleen maar zeggen dat
die termijn in de praktijk zeer goed
voldoet. Hij leidt niet tot moeilijk–
heden. Waarom met iets anders
experimenteren als je goede
ervaringen hebt met een termijn van
30 dagen?
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Dan artikel 5. De heer Van
Middelkoop heeft vragen gesteld
over verdragen die afwijken van de
Grondwet. Hij vroeg zich af of de
formulering die in artikel 5, lid 2,
wordt gebruikt, namelijk dat in het
goedkeuringsvoorstel tot uitdrukking
moet komen of naar het oordeel van
de regering het verdrag afwijkt van
de Grondwet, wel moet worden
gehandhaafd. Hij zei dit met het oog
op de mogelijkheid dat de Eerste
Kamer, in tegenstelling tot de
regering en de Tweede Kamer,
meent dat het verdrag nièt afwijkt
van de Grondwet. In de memorie van
antwoord is al aangegeven wat er
dan naar het oordeel van de regering
moet gebeuren. De Eerste Kamer
zou moeten afwegen of zij, hoewel
zij het niet eens is met de bepaling in
de goedkeuringswet dat het verdrag
afwijkt van de Grondwet, het verdrag
toch kan goedkeuren met twee derde
meerderheid - dat is dan noodza–
kelijk - dan wel of zij het om princi–
piële redenen, dus vanwege het
voorkomen van die bepaling,
verwerpt. De heer Van Middelkoop
heeft gesuggereerd om het anders te
doen en voorafgaarid aan de
goedkeuringsprocedure beide
Kamers gelijkwaardig een zelfstandig
oordeel over de grondwettigheid van
dat verdrag te laten uitspreken. Ik
weet niet of dit veel zal helpen. Wat
zou de regering dan moeten doen als
het oordeel van beide Kamers niet
met elkaar spoort? Welk oordeel
moet dan doorslaggevend zijn? Dit
zal in alle gevallen toch weer het
oordeel van de Tweede Kamer zijn
en dan zijn wij in exact dezelfde
situatie terechtgekomen. Het komt
namelijk eerst in behandelmg bij de
Tweede Kamer, waar het al dan niet
met twee derde meerderheid wordt
aangenomen, en dan pas komt het in
de Eerste Kamer, die in zekere zin
met de aanneming in de Tweede
Kamer rekening zal moeten houden.
Wij krijgen natuurlijk een heel
vreemde figuur als de ene Kamer van
oordeel is dat een verdrag wel
afwijkt van de Grondwet en de
andere niet en hiervoor andere
goedkeuringsprocedures hanteert. Ik
wil dan ook volstaan met het
systeem dat hier staat en dat in de
praktijk altijd gewerkt heeft, in echt
exceptionele gevallen.
De heer Van Middelkoop heeft
gevraagd wat er zou zijn gebeurd als

het parlement bij de goedkeuring van
het Verdrag van Maastricht
goedkeuring had geweigerd aan de
als een uitvoeringsverdrag aange–
merkte verklaring over de positie van
Denemarken. Ik wil hier niet in debat
gaan over de vraag of en wanneer de
Deense bevolking is gefopt, maar
alleen als mijn politieke inschatting
geven dat het Nederland in een
onmogelijke positie had gebracht ten
opzichte van de overige EG-lidstaten.
Nederland zou het een andere
lidstaat in feite onmogelijk hebben
gemaakt, het Verdrag van Maastricht
te bekrachtigen. Hiermee zouden wij
ons in een heel merkwaardige
situatie hebben gelaveerd.
Hedenmorgen is ook gesproken
over de vraag of de Deense
verklaring als een uitvoeringsover–
eenkomst kan worden gekenschetst.
Wij hebben ons naar aanleiding van
het verzoek van de heer Jurgens
gerealiseerd dat het een beetje
vreemd is dat niemand weet wat er
in die brief staat. Om deze parlemen–
taire behandeling ook voor een goed
lezer verstaanbaar te maken, stel ik
voor, deze brief als aanhangsel bij de
Handelingen te doen publiceren.
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De voorzitter: Ik neem aan, dat
tegen het opnemen van een noot in
de Handelingen geen bezwaren
bestaan.
(De noot is opgenomen aan het eind
van deze weekeditie.)1
Minister Kooijmans Voorzitter! Ik
ga over naar artikel 6b, over de
uitvoeringsovereenkomsten. De heer
De Hoop Scheffer heeft een vraag
gesteld over het verschil van mening
met de Raad van State of het nu een
specifieke bepaling in het moeder–
verdrag moet zijn dan wel of er een
duidelijke basis in het moeder–
verdrag aanwezig moet zijn. Ikvind
dit eigenlijk helemaal geen princi–
piële discussie. Wij moeten goed
beseffen dat een specifieke bepaling
niet altijd uit de onderhandelingen
rolt. Dit wordt veelal door verdrags–
technische zaken bepaald. Alhoewel
duidelijk uitvoeringsverdragen uit de
geest van een verdrag voortvloeien
en een duidelijke basis in een
verdrag vinden, zal het dus niet altijd
mogelijk zijn, een specifieke bepaling
ervoor te vinden. Wanneer heel
uitdrukkelijk uit de context van een
verdrag blijkt dat uitvoeringsovereen–
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De heer Weisglas (WD): Voorzitter!
Ik wi! hierop een aanvulling geven.
Collega De Hoop Scheffer zegt het
volgende Is het mogeiijk dat de
regering met de beste wil van de
wereld op het moment dat de
goedkeuringsprocedure plaatsvindt
voor het moederverdrag, niet precies
kan aangeven wat eventuele belang–
rijke uitvoeringsverdragen zullen zijn
omdat een X-aantal maanden of
jaren later er een geheel nieuwe
omstandigheid kan zijn waarin op
basis van een moederverdrag een
uitvoeringsverdrag naar voren komt
dat niet te voorzien was op het
moment waarop het moederverdrag
werd afgesloten? Zou het daarom
niet goed zijn om de gedachte van
de collega's De Hoof Scheffer en

Minister Kooijmans: Ik wil daar een
paar opmerkingen over maken. Als
een uitvoeringsverdrag in onderhan–
deling is, dan vindt u dat op de lijst
die u wordt verstrekt krachtens
artikel 0.1. Dat spreekt immers over
alle verdragen waarover wordt
onderhandeld. Bij de behandeling
van een verdrag kan het parlement
iedere keer vragen of daarbij uitvoe–
ringsverdragen te voorzien zijn.
Indien er naar aanleiding van de
verstrekte informatie verschil van
mening zou kunnen ontstaan tussen
de regering en de Kamer over de
vraag of iets een uitvoeringsverdrag
is, dan kan dat probleem altijd naar
aanleiding van die informatiever–
schaffing in belangrijke mate uit de
wereld worden geholpen. Er zijn dus
al heel veel caveats ingebouwd die
verschil van mening kunnen
voorkomen. Ik meld daarbij dat de
regering in de toelichting bij een
verdragstekst altijd uitdrukkelijk
vermeldt of en welke uitvoerings–
overeenkomsten zijn te verwachten.
Naar mijn oordeel zou het niet van
politieke fatsoenlijkheid getuigen
wanneer de regering in een later
stadium zei dat zij het toch een
uitvoeringsovereenkomst vindt. De
praktijk van de afgelopen veertig jaar
heeft, meen ik, uitgewezen dat er
slechts eenmaal een duidelijk
verschil van mening tussen de
regering en parlement is geweest. Ik
wil ook nog verwijzen naar de
discussie die destijds heeft plaatsge–
vonden over de vraag of het kruisra–
kettenakkoord een uitvoeringsover–
eenkomst was of niet. De regering
heeft toen - dat was het
kabinet-Lubbers I - gezegd dat het
een zo belangrijk politiek obligo was,
dat zij alleen al om die reden
politieke goedkeuring door het
parlement zou vragen. Er is dus een
belangrijk aantal caveats ingebouwd,
ook in de procedure die nu is
overeengekomen om tot een goede
afstemming van standpunten van
regering en Kamer te kunnen komen.
Ik kom nu bij het amendement van
de geachte afgevaardigden De Hoop
Scheffer en Kalsbeek op stuk nr. 24.
Daar wordt weer een extra element
ingebouwd. Het amendement
beoogt, voor uitvoeringsverdragen
dezelfde regeling te doen gelden als
het wetsvoorstel geeft voor

verlenging van verdragen. Het maakt
het aangaan van uitvoeringsver–
dragen in zekere mate "subject to
approval" van het parlement, meer
dan onder het nu geldende systeem
het geval is. Ik heb er zojuist al op
gewezen dat het tot dusverre
geldende systeem veertig jaar vrijwel
probleemloos heeft gefunctioneerd.
Nu kunneri wij natuurlijk altijd
proberen om de laatste gaten te
dichten en dan hebben wij een hecht
en tegen stormen bestand
bouwwerk. Maar ook hier wil ik, na
wat ik allemaal al gezegd heb,
vragen of het inderdaad een zeer
zinvolle aangelegenheid is. Tot
dusverre wordt in de toelichting zo
goed mogelijk - maar iedereen kan
falen - duidelijk gemaakt welke
nadere maatregelen ter uitvoering of
verwezenlijking van het moeder–
verdrag onder die noemer "uitvoe–
ringsverdrag" tot stand zullen kunnen
worden gebracht om het parlement
op dat moment reeds de
mogelijkheid te geven om tot
uitdrukking te brengen goedkeuring
van de uitvoeringsverdrag te wensen.
Dan wordt het van geval tot geval
door het parlement beslist. De
regering probeert zoveel mogelijk
daarmee in overeenstemming te
handelen, teneinde de Kamer niet
voor onaangename verrassingen te
stellen. Wij hebben nu de toevoeging
van artikel 0.1 en ook daarover kan
met het parlement van gedachten
worden gewisseld.
Als het amendement op stuk nr.
24 in de wet zou komen, zou dat
extra veel werk betekenen. Extra veel
werk is geen probleem, maar is het
zinvol? Laat ik een voorbeeld geven.
In de afgelopen drie volle jaren zijn
tegenover 164 goedkeuring behoe–
vende verdragen maar liefst 209
uitvoeringsverdragen tot stand
gekomen. Het aantal uitvoeringsver–
dragen overtreft het aantal
verdragen, dat ter goedkeurmg aan
het parlement wordt voorgelegd. Het
voornemen tot sluiting van die
verdragen zou volgens het
amendement aan het parlement
gemeld moeten worden, soms
uiteraard vergezeld van een korte
uiteenzetting waar het te sluiten
uitvoeringsverdrag over gaat. Ik kan
mij voorstellen, dat het parlement
daar pnjs op zou stellen. Vervolgens
zou het pariement natuurlijk lang niet
met betrekking tot het grootste deel
van die verdragen om goedkeuring
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komsten zijn bedoeld, zal het in de
praktijk tot grote moeilijkheden
ieiden om de handen te binden door
te msisteren op een specifieke
bepaling. Wat naar mijn gevoel het
allerbelangrijkste is, is dat de Kamer
bij de goedkeuring van het moeder–
verdrag voldoende inzicht heeft in
eventuele uitvoeringsverdragen en
het karakter ervan, om te kunnen
beoordelen of goedkeuring al of niet
vereist zal zijn. Daar gaat het om.
Het gaat om de vraag of de Kamer
voldoende inzicht heeft om die
beslissing te kunnen nemen.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Hiermee geeft de minister de
oorzaak van mijn twijfel aan. Ik vraag
mij af of de Kamer in de huidige
verdragspraktijk altijd ertoe in staat
zal zijn om zich dit realiseren. Ik weet
wel hoe je het politiek kunt interpre–
teren maar ik heb gezegd dat ik
juridisch niet zoveel kan met "een
duidelijke basis". Nu kan de minister
wel zeggen dat ik mijn vraag zelf
moet beantwoorden maar ik stel
haar toch aan de regering. Is het in
de huidige verdragspraktijk - ik
verwijs naar de Europese verdrags–
praktijk, bijvoorbeeld naar Schengen
- wel zo duidelijk? Kan de discussie
niet daarin ontaarden dat de Kamer
zegt een duidelijke basis te zien en
dat de regering zegt dat de Kamer
zich dat bij de goedkeuring van het
moederverdrag had moeten reali–
seren? Dan komt de Kamer in een
moeilijke positie. Ik geloof dat
collega Weisglas het vanmorgen een
grijs gebied heeft genoemd en ik ben
geneigd hem daarin bij te vallen.

Kalsbeek, neergelegd in het
amendement, te volgen?
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vragen, maar wil het een nuttige en
belangnjke exercitie zijn, dan moet je
aannemen dat er ten aanzien van een
behoorlijk aantal van die verdragen
toch wel om goedkeuring zal worden
gevraagd. Zelfs als dat stilzwijgende
goedkeuring zou zijn, duurt het
weliswaar niet lang maar het laat de
inwerkingtreding van het verdrag wel
enkele maanden op zich wachten.
Laat ik een voorbeeld geven van
de gang van zaken bij een stilzwij–
gende goedkeurmgsprocedure Aller–
eerst moet een toelichtende nota
worden opgesteld. Dan moet het
naar de ministerraad. Vervolgens
gaat het verdrag naar de Koningin en
daarna naar de Raad van State. De
Raad van State moet zich inhoudelijk
in het verdrag verdiepen. Als het
advies niet blanco is - het zal veelal
wel blanco zijn - zal in het nadere
rapport van de regering aan de
Koningin op de opmerkingen van de
raad moeten worden ingegaan.
Vervolgens krijgt de minister van
Buitenlandse Zaken dan een
machtiging om het verdrag ter
goedkeuring over te leggsn. Ten
slotte dient de Kamer zich dan
materieel in het verdrag te
verdiepen, wil de hele procedure
zinvol zijn.
Voorzitter! Ik wil het niet als
argument aanvoeren, maar wij leven
in een tijd van behoefte aan
zuinigheid en efficiency. Als je nu
werkelijk perfectionistisch wilt zijn,
moet je dan zo'n toch vrij tijdrovende
procedure volgen als er op alle
andere fronten al voldoende
mogelijkheden bestaan om te
spreken over dat voornemen om een
uitvoeringsverdrag aan te gaan? Ik
zei het al, het maakt de baal werk
volledig en om die reden wil ik mij
ook niet tegen aanneming van het
amendement verzetten, maar ik zou
toch echt een beroep willen doen op
de Kamer om nog eens na te denken
over de vraag of dit nu werkelijk het
ei van Columbus is.

toch niet zoveel extra werk? In zijn
eigen terminologie is dat een kwestie
van een extra computeruitdraai.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Op de stilzwijgende
goedkeuring kom ik in tweede
termijn terug, want dat vergt wat
meer tijd. De minister zei echter, dat
de Kamer de uitvoeringsverdragen
toch al kreeg op basis van artikel
0.1. Vervolgens zei hij, dat elke keer
een brief naar de Kamer moet
worden gestuurd als een uitvoerings–
verdrag wordt gesloten. Maar dat is

Minister Kooijmans Het gaat mij
met name om al die gevallen waarin
de Kamer vraagt om de behandeling
van een uitvoeringsovereenkomst.
In verband met de tekst van artikel
6, sub d, heeft een aantal geachte
afgevaardigden gevraagd naar de
"knuffelwaarde" van het woord
"bepaaldelijk". Ik moet u zeggen dat
ik altijd wel aan dat soort woorden
hecht om de simpele reden dat het
heel duidelijk en kernachtig
weergeeft, en zo is het ook altijd
verstaan, dat het restrictief moet
worden geïnterpreteerd. Het is niet
alleen "als het belang van het
Koninkrijk het vordert", het is "als
het belang van het Koninkrijk het
bepaaldelijk vordert". Het heeft een
draagwijdte gekregen. Het achter–
voegsel "elijk" kan er ook afgelaten
worden. Dan heeft het wellicht nog
steeds dle restrictieve werking. Maar
goed, dan gaat die knuffelwaarde
toch een beetje tellen, vind ik.
Dan kom ik op de geheime
verdragen zelf. Ik moet u bekennen
dat ik mijn wetenschappelijke
carrière begonnen ben met dit
onderwerp, want mijn afstudeer–
scnptie ging over geheime
verdragen. Ik heb die scriptie
geschreven op verzoek van het
toenmalige lid van de staatscom–
missie-Donner, die op deze wijze zijn
werkzaamheden als hoogleraar en lid
van de staatscommissie op

aangename en nuttige wijze met
elkaar combineerde. Ik heb gister–
avond gezocht of ik de scriptie nog
kon vinden, maar dat lukte niet, dus
kan ik u op dit moment niet van
dienst zijn met de wijsheid die ik
toen had.
Maar laat ik wel beginnen met te
zeggen dat wat er nu staat in feite
exact hetzelfde is als hetgeen er in
1953 stond. De mogelijkheid tot het
aangaan van geheime verdragen en,
als het al niet anders kan, het niet
inlichten van het parlement daarover,
heeft altijd al bestaan. Dat ik de
scriptie in 1952 of in 1953 schreef,
is een aanwijzing dat dat toen ook al
heel actueel was en dat iedereen
daarvan wist. Maar dat zat
verscholen in artikel 60, tweede lid,
van de Grondwet naar de tekst van
1972 en in artikel 62, eerste lid,
onder d, juncto het tweede lid, van
dat artikel. Die artikelen zijn nog
steeds van kracht, krachtens
additioneel artikel 21 van de
Grondwet, totdat het huidige
wetsvoorstel kracht van wet zal
hebben.
De woorden "zo spoedig mogelijk"
in die artikelen van de oude
Grondwet betreffende mededelen en
goedkeuren zijn, gelet op de grond–
wetsgeschiedenis, uit te leggen als
betekenende "zo spoedig als 's lands
belang zulks gedoogt", wat mede
bepaald wordt door de opvattingen
van de verdragspartners. Ik zeg dat
er even uitdrukkelijk bij. Dat hield in
dat 's lands belang niet gedoogde
dat een verdrag zolang het geheim
was aan parlementaire goedkeuring
werd onderworpen. Dat is immers
een openbare procedure. Verder
betekende dit dat het kon zijn dat
's lands belang niet gedoogde dat
het parlement werd geïnformeerd
over geheime verdragen. Ten slotte
voorziet artikel 62, lid 3, ook al in de
mogelijkheid dat die verdragen als
's lands belang dat vereiste, gesloten
zouden kunnen worden zonder
voorbehoud van beëindiging. Dat
alles stond er dus in en staat nu nog
steeds in het voorstel van wet. Het
brengt geen verandering in dat
systeem.
Ik kan mij heel goed voorstellen
dat het woord "geheime" toch wat
rillingen oproept. Ik moet echter
vasthouden aan hetgeen ook bij de
schriftelijke voorbereiding aan de
orde is geweest, namelijk dat
's lands belang het echt noodzakelijk
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Minister Kooijmans: Dat is op
zichzelf natuurlijk wel mogelijk. Maar
in het amendement is sprake van een
doorbreken van een stilzwijgen van
30 dagen, die dan die gehele
procedure in gang kan zetten.
Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Dat is lid 2 van het
amendement. Maar wat in het eerste
lid van het amendement wordt
gevraagd, kan toch niet zoveel werk
opleveren. Ik kreeg ook niet de
indruk dat u dat zo'n groot probleem
vond. Want als u de lijst van in
onderhandeling zijnde verdragen
paraat hebt, lijkt het mij geen moeite
om op het moment dat die
verdragen gesloten worden, dat ook
even aan de Kamer te melden. Op
het tweede lid van het amendement
kom ik in tweede termijn op terug.
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kan maken - de heer De Hoop
Scheffer heeft er vanmorgen op
gewezen - dat in uitzonderlijke
gevallen geheime verdragen worden
gesloten. Het kan echt een conditio
sine qua non zijn van de verdrags–
partners dat uitsluitend de direct–
betrokkenen van een geheim verdrag
kennis mogen dragen. Ten slotte
moet ik stellen dat het zou kunnen
voorkomen dat een geheim verdrag
gesloten moet worden zonder
voorbehoud voor het Koninkrijk van
beëindiging op redelijke termijn,
bijvoorbeeld als de wederpartij een
heel lange opzegtermijn als absolute
voorwaarde stelt of een onherroe–
pelijk recht op de tegenprestatie tot
conditio sine qua non zou maken.
Wij spreken over zeer exceptionele
gevallen. Daarvoor kan deze bepaling
eenvoudigweg niet gemist worden.
Ik zei "zeer exceptionele gevallen".
Mij is gevraagd hoeveel geheime
verdragen er gesloten zijn. Laat ik u
zeggen dat er in de laatste vijftien
jaar vijf geheime verdragen zijn
gesloten, alie betrekking hebbende
op militaire samenwerking, volgens
de classificatie "geheim" zoals die op
Defensie en in de NAVO wordt
gebruikt. Alle andere verdragen zijn
vertrouwelijke verdragen. Daarover
wordt de Kamer vertrouwelijk
ingelicht. Het parlement wordt
daarbij dus niet buiten de inspraak
gehouden.
Voorzitter! Het handvest van de
Verenigde Naties verbiedt geheime
verdragen niet. Dat was indertijd het
geval in het Volkenbondsverdrag.
Het heeft er niet toe bijgedragen dat
het verschijnsel geheime verdragen
verdween. De opstellers van het
handvest waren iets realistischer. Zij
zeiden: registreer verdragen; als een
verdrag niet geregistreerd is, kun je
er geen beroep op doen voor de
organen van de VN, want die kennen
het niet. Het is echter niet zo dat een
geheim verdrag niet geldig zou zijn.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Voorzitter! De minister bevestigde
zojuist wat ik al vermoedde, namelijk
dat die geheime verdragen - ik
begrijp dat; ik ben dat met hem eens
- militaire zaken kunnen betreffen. Ik
vroeg vanmorgen of, gezien de
gewijzigde politieke omstandigheden
en het einde van de Koude Oorlog,
ook een aantal van die verdragen is
gedeclassificeerd. Kan het
voorkomen dat het gebeurt?
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Minister Kooijmans: Het kan
formeel voorkomen, maar dat heeft
zich niet voorgedaan. De heer Eisma
heeft dat vanmorgen ook al
gevraagd. Van declassificatie is geen
sprake geweest. Ik kan echter niet
uitleggen waarom niet, want
daarvoor zijn ze veel te geheim, ook
voor mij.

aan de Verenigde Naties enzovoort,
het geen verbieden is, maar een
versterking van hetgeen in het
handvest staat. Daar staat echter
niets in over geheime verdragen,
maar wordt wel algemeen gesproken
over verdragen Ik zou daarom willen
dat het gaat om ieder verdrag,
zonder dat bijwoordje "geheim".

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! Het was misschien
interessant geweest als de minister
zijn scriptie had gevonden Ik had
het wel interessant gevonden te
weten of datgene wat hij in 1953
vond hetzelfde is. Maar goed, hij is
ook in een andere positie gekomen.
Hij zegt dat het handvest geheime
verdragen niet verbiedt. Dat klopt,
maar het handvest zegt wel iets over
verdragen, namelijk "meld ze". Dat in
het handvest een verwijzing
ontbreekt naar geheime verdragen ze worden niet expliciet verboden wil toch zeggen dat het handvest
ervan uitgaat dat de lidstaten
inderdaad een verdrag aanmelden
zodra het gesloten is?

Minister Kooijmans: Ik blijf bij mijn
conclusie dat ik het amendement van
mevrouw Sipkes met betrekking tot
geheime verdragen ten sterkste
moet ontraden.

Minister Kooijmans: Daar spreekt
het handvest zich niet over uit. Ook
op publieke verdragen die niet zijn
geregistreerd bij de secretaris–
generaal mag je voor het Interna–
tionale Gerechtshof geen beroep
doen. Het spreekt zich dus niet uit
over geheime verdragen.
Mevrouw Sipkes (Groen Links): Dat
zei ik. Het spreekt zich niet uit over
geheime verdragen, het spreekt zich
uit over verdragen. Mijn punt is dat
geheime verdragen uit de tijd zijn.
De minister zegt: in exceptionele
gevallen. Wij zullen er wel nooit
achterkomen welke exceptionele
gevallen dat kunnen zijn. Dat is nu
juist het punt. Ik vind dat geheime
verdragen echt definitief tot het
verleden behoren.

De heer Eisma (066): De minister
sprak over de schriftelijke voorbe–
reiding. In eerste termijn heb ik naar
voren gebracht dat ik iets niet had
begrepen Op bladzijde 8 van de
memorie van antwoord zegt de
minister dat er geheime verdragen
zijn die een uitzondering vormen op
de regel en die toch aan het
parlement zijn voorgelegd. Ik begrijp
niet welke verdragen hij daarmee
beoogt. Heb ik hem voorts goed
begrepen dat er geen voorbeelden te
geven zijn van verdragen die, nadat
het geheime karakter was
opgeheven, alsnog ter goedkeuring
aan de Kamer zijn aangeboden?
Minister Kooijmans: Op de eerste
vraag moet ik op dit moment het
antwoord schuldig blijven. Ik kan het
nog wel nagaan en het de Kamer
doen weten. Het antwoord op de
tweede vraag ligt al opgesloten in de
mededeling dat er geen gedeclassifi–
ceerde geheime verdragen zijn. Het
antwoord op die vraag luidt dus
"neen".

Minister Kooijmans: Voorzitter! Ik
zei het tegen mevrouw Sipkes,
omdat zij in de toelichting op haar
amendement verwees naar het
handvest, waarmee zij de suggestie
wekte dat het handvest geheime
verdragen niet liefhad.

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
heb nog gevraagd waarom in artikel
6, lid d - daarin gaat het over de
geheime verdragen - is opgenomen
de zinsnede "in buitengewone
gevallen van dringende aard". Het is
mij niet duidelijk waarom dat nodig
is. Artikel 6 bevat een rijtje catego–
rieën verdragen die geen
goedkeuring behoeven. In lid d staat
dan ineens een instructie van de
regering aan zichzelf, zo lijkt mij dat
althans. Naar mijn gevoel is dat
overbodig.

Mevrouw Sipkes (Groen Links): Ik
heb in eerste termijn ook gezegd dat,
willen wij inderdaad ernst maken met
een grotere bevoegdheid te geven

Minister Kooijmans: Wederom, het
is ontleend aan de in de Grondwet
van 1953 al gebruikte terminologie
om duidelijk te maken dat het hier
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om zeer exceptionele gevallen gaat.
Het is als het ware op elkaar
gestapeld om duidelijk te maken dat
de regering niet gemakkelijk daartoe
overgaat. Ik heb geen enkele
behoefte om de druk op de regering
om niet al te gemakkelijk dat soort
overeenkomsten aan te gaan, niet in
stand te houden.
De heer Van Middelkoop (GPV):
Dat lijkt mij betrekkelijk zinloos, want
het is echt een instructie van de
regering aan zichzelf, die voor de
Kamer totaal niet te beoordelen valt,
aangezien geheime verdragen
helemaal niet onder onze ogen
komen. Ik ben wel overtuigd van de
wijsheid van die instructie, maar hij
functioneert naar mijn gevoel niet.
Nu wij hier een wettekst bespreken,
moet wij ervoor zorgen dat er alleen
dingen in staan die zin hebben.
Minister Kooijmans Als ik u het
aantal en het karakter van die
overeenkomsten geef, kunt u toch
nagaan dat de regering die instructie
zeer heeft nageleefd en dat zij niet
gaat buiten de kaders, waarin dat
soort geheime verdragen normaliter
functioneren, namelijk in de vorm
van militaire samenwerking. Waarom
die tekst er dus niet in laten staan?
Voorzitter! Ik kom nu op artikel 6f,
dat er nog niet is. Daaruit mag u
afleiden dat er een nota van wijziging
zal komen. Het betreft de kwestie
van het verschil van mening met de
Raad van State. Ik hoorde
vanmorgen het woord "geschil"
gebruiken, maar ik geef het liever
aan als een verschil van mening,
want over de methode waarop het
opgelost moet worden zijn de Raad
van State en de regering het
broederlijk eens.
Het betreft de integrerende
bijlage. Van verschillende kanten is
gevraagd, hierover een speciale
bepaling in het wetsvoorstel op te
nemen. Om gevolg te geven aan dit
verzoek dien ik een nota van
wijziging in, voorzitter, waardoor in
de toekomst met betrekking tot
verdragen tot wijziging van dit soort
bijlagen geen beroep meer hoeft te
worden gedaan op het begrip
"uitvoeringsverdrag" van artikel 6b.
Ik moet toegeven dat juridisch
gezien de Raad van State, als het
gaat om een integrerend onderdeel
van een verdrag, wel degelijk een
"case" kan opbouwen. Dat betekent

Tweede Kamer

dat aan artikel 6 een onderdeel
wordt toegevoegd, luidende:
f. Indien het verdrag betreft
wijziging van een integrerend
onderdeel van een goedgekeurd
verdrag vormende bijlage waarvan
de inhoud van uitvoerende aard is
ten opzichte van de bepalingen van
het verdrag waar de bijlage
onderdeel van vormt, voor zover in
de wet tot goedkeuring geen
voorbehoud ter zake is gemaakt.
De procedure blijft dus wat dit
betreft exact hetzelfde als bij uitvoe–
ringsverdragen.
De heer Van Middelkoop (GPV)
Verschillende collega's alsmede ik
zelf hebben vanmorgen gevraagd of
de minister een poging kan doen,
aan te geven wat onder een bijlage
kan worden verstaan. Als ik in de
gauwigheid goed heb gehoord hoe
de nota van wijziging luidt, dan meen
ik te mogen begrijpen dat bijvoor–
beeld ook het protocol bij het
Verdrag van Maastricht - dit
voorbeeld is vanmorgen genoemd over de statuten van de Europese
Centrale Bank als een bijlage zou
kunnen worden beschouwd. Dit zou
toch vrij ingrijpend zijn, maar ik hoop
dat ik mij vergis.

1975 en als zodanig dus niet aan
goedkeuring door het parlement
onderworpen.
Ik kom nu bij het protocol bij het
Verdrag van Maastricht betreffende
de statuten van de Europese
Centrale Bank. Dat is niet slechts een
bijlage bij dat verdrag, maar een
volkenrechtelijk verbindend bij het
verdrag behorend instrument dat
samen met het verdrag aan parle–
mentaire goedkeuring is onder–
worpen.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Voorzitter! Even heel kort bij wijze
van aankondiging. Ik kom morgen
terug op de redenering over het
raamverdrag met Suriname. Ik wil nu
alleen al het punt voorleggen dat het
protocol voor hetzelfde geld onder
het raamverdrag had kunnen worden
gebracht in plaats van - zoals de
regering nu doet - zeggen dat het
aan het raamverdrag van 1975
hangt. Dan was een andere situatie
ontstaan.
Minister Kooijmans: Voorzitter! Ik
verheug mij op de discussie.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Dat is wederzijds.

Minister Kooijmans: U wordt op uw
wenken bediend. Bijlagen bij
verdragen zijn nooit aparte juridische
instrumenten ten opzichte van het
verdrag waarbij zij behoren. Als ze
verdragskarakter hebben, volken–
rechtelijk verbindend zijn - want
soms zijn het alleen informatieve
bijlagen - dan zijn zij meestal
formeel integrerend onderdeel van
het verdrag waarbij zij behoren of
dan moeten zij als zodanig worden
beschouwd.
Protocollen - de heer Van
Middelkoop vroeg hier ook naar zijn meestal wel aparte juridische
instrumenten, behalve als in het
verdrag waarbij zij behoren uitdruk–
kelijk bepaald is dat zij mtegrerend
onderdeel hiervan zijn. Dan zijn het
bijlagen, ondanks het feit dat zij
protocol heten. Meestal zijn ook zij
volkenrechtelijk verbindend van aard.
Daarvoor is de bedoeling van
partijen bepalend Het protocol bij
het Raamverdrag met Suriname
waarover wij morgen te spreken
komen, is een uitvoerend verdrag
van het ontwikkelingssamenwer–
kingsverdrag met Suriname van

Minister Kooijmans Voorzitter! Ik
kom op artikel 7, waarop een
amendement is ingediend door de
geachte afgevaardigde de heer Van
Dis op stuk nr. 13.
Voorzitter! Er zijn niet zo erg veel
verdragen met een beperkte looptijd
en zonder automatische verlengings–
clausule - waardoor je dus opnieuw
gebonden bent - die op een gegeven
moment zonder nadere actie
aflopen, waarbij zich dus de vraag
van eventuele verlenging voordoet.
Als deze vraag zich voordoet, zullen
beide partijen meestal dezelfde
opvatting hebben over het al dan
niet wenselijk zijn van verlenging. Ik
heb het gevoel dat de situatie die de
heer Van Dis in het amendement
voor ogen heeft, namelijk een
aflopend verdrag dat de Nederlandse
regering niet wil verlengen maar de
wederpartij wel, zich maar zelden zal
voordoen. Als het zich zou voordoen,
dan lijkt informatie van het
parlement daarover mij overigens
alleen zinvol als het om een politiek
belangrijke zaak gaat. Dan lijkt het
weer vanzelf te spreken dat de
regering het parlement inlicht, ook
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zonder wettelijke plicht. Als het
parlement wordt ingelicht krachtens
een beleidsafspraak over het sluiten
van belangrijke politieke verdragen,
ligt het voor de hand dat die zelfde
bereidheid bestaat als het gaat om
niet-verlenging van belangrijke
politieke verdragen. Ik heb dus niet
zo vreselijk veel behoefte aan het
amendement, maar ik moet eerlijk
zeggen dat ik er ook geen bezwaar
tegen heb, want het ligt voor de
hand dat je dit doet. Mevrouw
Kalsbeek antwoord ik dat mij geen
praktijkgevallen bekend zijn waarin
zich dit heeft voorgedaan.
Voorzitter! Ik kom bij artikel 8 en
bij het amendement op stuk nr. 20
dat de geachte afgevaardigden de
heren De Hoop Scheffer en Van
Middelkoop hebben gemaakt met
betrekking tot het tweede lid van het
artikel. Ik heb moeite met het
amendement, dat het tweede lid van
artikel 8 zodanig wijzigt dat in de
uitzonderlijke gevallen waarin
's lands belang het echt nodig maakt
dat een verdrag direct in werking kan
treden en de goedkeuring achteraf
mag worden gevraagd - "buiten–
gewone gevallen van dringende
aard" volgens het artikel - het
verdrag dan altijd moet worden
aangegaan onder voorbehoud van
beëindiging bij onthouding van de
goedkeuring. Het gaat hier om
dringende zaken en mijn probleem is
dat het zich zou kunnen voordoen
dat bij een bepaald spoedeisend
verdrag een enorm groot belang voor
het Koninkrijk in het geding is en de
wederpartij van zijn recht op de
wederprestatie een conditio sine qua
non maakt en dus geen voorbehoud
van beëindiging wil accepteren. Ik
neem aan dat in zo'n geval, als dat
nog mogelijk is, desalniettemin een
bewindsman zal proberen om toch
nog op de een of andere manier
overleg met de Kamer te hebben.
Het gaat hierbij immers om een
zodanig groot belang dat hij, wil hij
niet achteraf politiek ter verant–
woording worden geroepen, op die
grond alleen al zal proberen, toch
nog het parlement te polsen over dat
grote belang. Wanneer hem dat niet
lukt, zal via controle achteraf, waarin
hij dat politieke belang heel duidelijk
zal maken, voldoende tegenwicht
worden gevonden voor het al te
gemakkelijk aangaan van dit soort
bepalingen, zonder een mogelijkheid
van opzegging. Het gaat hier weer
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om zeer exceptionele gevallen,
waarbij de regering meent dat er
toch een zekere flexibiliteit van de
regering mogelijk moet zijn om het
belang van het Koninkrijk niet te
schaden. Ik meen dan ook, dit
amendement te moeten ontraden. Ik
kan overigens geen voorbeelden
geven van gevallen waarin het
belang van het Koninkrijk zo ernstig
zou zijn geschaad dat het verdrag
daarop zou zijn afgesprongen. Maar
nogmaals - in het wetsvoorstel staan
eigenlijk meer uitzonderingsbepa–
lingen dan normale bepalingen - wij
spreken hier over een zeer excep–
tioneel geval.
De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Het verbaast mij niet echt
dat de minister geen voorbeelden
kan noemen, want het kost mij de
grootste moeite om mij een situatie
voor te stellen waarin zich dit
voordoet. De minister is in zo'n
situatie in overleg met een andere
staat over een verdrag en die andere
staat zegt dan tegen de minister:
denk erom, in dit verdrag komt dat
kleine zinnetje "onder voorbehoud
van parlementaire goedkeuring" niet
voor, terwijl de contractpartner weet
dat die zelfde minister op basis van
zijn eigen wetgeving naar huis moet
gaan en daar toch de goedkeurings–
procedure moet doorlopen.
Minister Kooijmans: Dit is niet
geheim. Het is een kans die je maar
één keer kunt nemen, anders ben je
hem kwijt. Daar gaat het om.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Mijn politieke conclusie zou zijn, dat
als de minister dit amendement
ontraadt, hij het parlement uitein–
delijk dwingt tot het heenzenden van
de bewindsman. Verder is er in een
dergelijk geval geen rol voor het
parlement.

beter is het amendement in het
wetsvoorstel op te nemen. De
situatie die de minister schetst,
brengt het parlement in een dwang–
positie. Nogmaals, wij praten over
uitzonderingen.
Minister Kooijmans: Dat is juist Als
dat wordt ingevoerd, kan de regering
in een zodanige dwangpositie
worden gebracht, dat zij in dat zeer
exceptionele geval een kans voor
's lands belang laat vallen, omdat zij
de overeenkomst niet kan aangaan.
Zij kan de overeenkomst niet
aangaan, indien de tegenpartij contra
prestatie een conditio sine qua non
maakt.
De heer Van Dis (SGP): Wat is dan
het onderscheid tussen geheime
verdragen en dit soort verdragen?
Minister Kooijmans Deze zijn
onmiddellijk publiek. De minister
moet onmiddellijk voor de Kamer
verschijnen. Het vloeit ook al voort
uit artikel 13. Er vindt dan een
discussie plaats. Waar mogelijk, zal
de regering van tevoren overleg met
de Kamer proberen te voeren juist
vanwege de dreiging van de politieke
verantwoordelijkheid achteraf.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Dan kan de minister ook de laatste
zin missen. Hij gaat van tevoren naar
het parlement.
Minister Kooijmans: Nee, dat kan
niet. Het is geen parlementaire
goedkeuring, maar een consultatie.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Dat is voor het parlement een vrij
onaantrekkelijke positie. Oat is ook
een van de achtergronden van het
amendement. Als de vertrou–
wensband moet worden ingeroepen,
dan rijst de vraag, wat in de
procedure, die de minister heeft
geschetst, dan het zwaarste moet
wegen. Mijn opvatting is, dat het

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
De minister zegt tegen de verdrags–
partner: ik kan dit verdrag alleen
aangaan onder voorbehoud van
beëindiging bij onthouding van
goedkeuring. De verdragspartner
wenst hiermee geen genoegen te
nemen. De minister gaat naar het
parlement en zegt: dit is de positie
van de verdragspartner. Het
parlement zal daarover dan een
oordeel uitspreken. Het parlement
verkeert dan niet in de dwangpositie,
waarbij de minister terugkomt met
de mededeling, dat het belang van
het Koninkrijk zich hiertegen bepaal–
delijk verzet en dat de regering niet
anders kon handelen. Het parlement
heeft dan nog één mogelijkheid,
namelijk het inroepen van de
vertrouwensband. Nogmaals, wij
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spreken over exceptionele gevallen.
Minister Kooijmans: Als dit in de
wettekst wordt opgenomen, dan
maakt men het de regering
onmogelijk om op een onderhande–
lingsbod in te gaan, dat dit uitsluit
De regering moet dan van tevoren
zeggen: wat u ook aanvoert, ik moet
altijd beëindigen bij onthouding van
goedkeurmg Dat bepaalt de onder
handelingspositie.
De heer Weisglas (WD): Laat ik het
omdraaien, de achterkant van het
gelijk van Marcel van Dam speien
Stel, dat het om het Belgische
parlement gaat. Wat de minister wil,
wordt aanvaard. Over een halfjaar
gaat de minlster met de Belgische
regering een verdrag afsluiten. Kan
de minister zich voorstellen dat hij
dan ooit in de situatie kan komen te
verkeren, dat hij tegen de Belgische
regering zegt: nee, met u wil ik dat
verdrag niet afsluiten, want jullie
gaan naar je parlement en daar kan
het alsnog worden afgestemd? Ik kan
mij dat helemaal niet voorstellen.
Minister Kooijmans: Ik kan mij vele
van dit soort onderhandelingspo–
sities niet voorstellen. Er is sprake
van een voortzetting van het
systeem, dat wij hebben gehad. Bij
mijn weten heeft het nooit tot
ontsporing geleid. Het houdt een
aantal mogelijkheden open Moet dit
verder worden afgesloten, omdat de
situaties zich niet hebben
voorgedaan of de Kamer voor een
fait accompli wordt gesteld? Bij het
begin van de onderhandelingen
wordt hierdoor de regering voor een
fait accompli gesteld. Nogmaals, ik
ontraad aanneming van het
amendement, maar het is de
Kamer...
De voorzitter: Ik meen dat hierover
nu voldoende is gediscussieerd. Als
men er niettemin nog op terug wil
komen, kan dat in tweede termijn
gebeuren tenzij men van oordeel is
dat met dit onderwerp de volgende
week kan worden doorgegaan.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Dat kan altijd, maar liever niet...
De voorzitter: Dan moet ik toch
vaststellen dat de argumenten in
voldoende mate zijn gewisseld.

Tweede Kamer

Minister Kooijmans Voorzitter! De
heren Van Middelkoop en Eisma
hebben een amendement ingediend
onder nr. 19, waarmee de regering
wordt verplicht om het parlement in
te lichten als zij zou besluiten om
niet over te gaan tot binding van het
Koninkrijk aan een door het
parlement goedgekeurd verdrag.
Voorzitter! Dat lijkt mij een kwestie
van behoorlijke omgang tussen
Kamer en parlement maar ik heb er
geen enkel probleem mee wanneer
dit in de wet wordt neergelegd. Wèl
wijs ik erop dat bekrachtiging soms
niet plaatsvindt omdat men wil
afwachten welke andere interna–
tionale partners bij het desbetref–
fende verdrag partij worden. In dat
geval is er sprake van afwachten en
dat kan altijd worden betrokken bij
het spel van vraag en antwoord
tussen Kamer en regering. Ik heb het
dus over het moment waarop de
regering definitief heeft besloten om
geen partij te worden bij het
bedoelde verdrag.
Vervolgens richt ik mij op de
voorlopige toepassing, vermeld in
artikel 13. Voorzitter! Deze regeling
moet, met al haar achtergronden, als
volgt worden gelezen. Het eerste lid
bevat het hoofduitgangspunt en een
eerste beperking. Voorlopige
toepassing mag als het belang van
het land dit vordert mits niet
afwijkend van de Grondwet. Het
tweede lid bevat verdergaande
beperkingen. Met betrekking tot een
verdrag dat voorafgaande
goedkeuring behoeft, mag
voorlopige toepassing niet waar het
gaat om van de wet afwijkende
bepalingen. Dat niet van de
Grondwet en de wet mag worden
afgeweken, betekent dat de
voorlopige toepassing verenigbaar
moet zijn met bestaande wetgeving
en zich moet beperken tot datgene
wat de regering ten uitvoer kan
leggen zonder nadere medewerking
van het parlement. Een en ander
geldt voor bepalingen die een ieder
kunnen binden.
Voorzitter! Bij de behandeling van
het verdragenverdrag van 1969 in de
Eerste Kamer is in de memorie van
antwoord aangetoond dat voorlopige
toepassing van een ieder verbin–
dende bepaling die zich hiertoe
beperkt, volkomen verenigbaar is
met ons grondwettelijke systeem. Zo
is, als de regering bijvoorbeeld bij
wet de bevoegdheid heeft gekregen

om de burger door middel van een
AMvB te binden, binding van de
burger op het gebied waar die wet
de regering bevoegdheid heeft
gegeven, ook geoorloofd in de vorm
van voorlopige toepassing van een
verdragsbepaling.
Het tweede lid betreft alleen
verdragen die voor hun inwerking–
tredmg de goedkeuring van de
Staten-Generaal behoeven. De
beperking dat de voorlopige
toepassing niet van de wet mag
afwijken, geldt dus niet voor
verdragen die geen of geen vooraf–
gaande goedkeuring behoeven. Dit
zal overigens alleen praktisch van
belang zijn in het uitzonderingsgeval
van artikel 8, onmiddellijke inwer–
kingtreding. Dat dit volkomen
verenigbaar is met het grondwette–
lijke parlementaire goedkeurings–
recht, is ook aangetoond bij de
goedkeuring van het verdragen–
verdrag. Daarbij werd gewezen op
het feit dat de grondwetgever in
1953 expliciet had gewild dat geen
of geen voorafgaande goedkeuring
behoevende verdragen ook de
burger zouden moeten kunnen
binden. Als vaststaat dat zulks met
betrekking tot dat soort verdragen
definitief mag, past het ook in het
grondwettelijke systeem dat dit met
betrekking tot verdragen die geen
parlementaire goedkeuring behoeven
ook op voorlopige basis mag in de
vorm van voorlopige toepassing. Dat
is het systeem van de wet en zo
vindt u dat terug in artikel 13, de
leden 1 en 2. Het derde lid bevat een
aanwijzing aan de regering. Als een
ieder verbindende bepalingen
voorlopig worden toegepast, moet
een en ander tijdig bekend worden
gemaakt. Het is een uitvloeisel van
artikel 93 van de Grondwet dat dit
soort verdragsbepalingen pas na
bekendmakmg verbindende kracht
krijgt in de Nederlandse rechtsorde.
Voorlopige toepassing van
verdragsbepalingen die een ieder
kunnen verbinden is onder het
wetsvoorstel slechts zeer beperkt
mogelijk, namelijk alleen als 's lands
belang dit vordert. Het mag nooit
wanneer dit van de Grondwet
afwijkt, het mag in normale gevallen
- als het gaat om goedkeuring
behoevende verdragen - niet in strijd
zijn met bestaande wetsbepalingen
en het mag onder dezelfde
voorwaarden alleen met betrekking
tot aangelegenheden ten aanzien
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waarvan de regering krachtens de
wet de bevoegdheid heeft zonder
medewerking van het parlement
regelend op te treden tegenover de
burger. De laatste twee beperkingen
zijn in feite alleen niet van
toepassing met betrekking tot de
uitzonderlijke categorie verdragen
die onder artikel 8 vallen.
Ik wijs er nogmaals op dat de
voorlopige toepassmg, op deze wijze
uitgelegd, volledig verenigbaar is
met ons grondwettelijk systeem
betreffende de delegatie van
wetgeving en uitzonderingen die
reeds lang bestaan op het goedkeu–
ringsvereiste met betrekking tot
verdragen. We trekken de lijn
daarvan in wezen alleen maar logisch
door. Voorlopige toepassing op zich
komt niet veel voor. Voorlopige
toepassing van bepalingen die een
ieder kunnen verbinden, is zeer
zeldzaam.
De heer De Hoop Scheffer vroeg
naar de stand van zaken over de
goedkeuringsprocedure van de
voorlopig toegepaste overname–
overeenkomst met Polen. De nota
naar aanleiding van het eindverslag
is bij de Kamer binnengekomen op
15 maart jl. Het wachten is op de
plenaire behandeling.
De heer Van Middelkoop, en ik ben
nu bij artikel 15 beland, heeft enige
vragen gesteld over bekendmaking in
het Tractatenblad.
De heer Van Middelkoop (GPV):
Mag ik aannemen dat, nu de minister
artikel 13 verlaat, hij geen bezwaar
heeft tegen het amendement dat wij
op dat artikel hebben ingediend? Wij
willen de voorlopige toepassmg van
bepalingen die een leder kunnen
verbinden daarbuiten houden.
Minister Kooijmans Ik vind het
strijdig met het gehele systeem,
zoals ik u dat zojuist heb uiteen–
gezet. Het kan bij gewone verdragen
die geen goedkeuring behoeven.
Waarom mag het dan niet bij
voorlopige toepassing? Wat is er de
zin van om inbreuk op dat systeem te
maken?

behoeven en daar kan het al bij.
De heer Van Middelkoop (GPV): In
eerste termijn heb ik al gezegd dat ik
dat geen ideale figuur vind. Maar dit
is een discussie uit 1953 en daar
komen wij nu niet op terug. In zeer
zeldzame gevallen kan het van
toepassing zijn en daar zit een
element van uitbreiding in. Het is
weliswaar een kleine uitbreiding,
maar wij geven daar niet de voorkeur
aan.
Minister Kooijmans Dan vind ik dat
tegenstrijdig. Je laat het staan voor
het ene geval en niet voor hst
andere. Op deze manier wordt het
systeem van de wetgeving
doorbroken. Dat is nooit fraai, maar
bij het onderhavige geval vraag ik mij
af of je dat systeem voor deze zeer
uitzonderlijke gevallen moet
doorbreken.
De heer Van Middelkoop (GPV):
Eerlijk gezegd, zie ik dat niet als
bezwaar. Er zijn heel veel verdragen
waaraan de Kamer geen goedkeuring
geeft, niet omdat ze onbelangrijk
zijn, maar omdat ze parlementair niet
van enig gewicht zijn. Maar bij artikel
13 gaat het om de verdragen die wel
stilzwijgend of uitdrukkelijk voor
goedkeuring in aanmerking komen.
Dat kunnen heel belangrijke
verdragen zijn.
Minister Kooijmans: Ik heb juist
geprobeerd aan te geven dat in al
die gevallen waarin de regenng
krachtens de wet de machtiging
heeft om regelend op te treden voor
de burger en dus geen parlementaire
instemming behoeft, dit ook bij
verdrag kan. Dit is het systeem van
de wet; dat wordt doorgevoerd. De
mogelijkheid blijft bestaan voor
verdragen die geen goedkeuring
behoeven. U wilt het er nu uithalen
voor de voorlopige toepassing.
Onder het oude systeem werd die
stilzwijgend geregeld; dus viel die
onder hetzelfde beslag. Niet alleen
het systeem van de wet, maar ook
dat van het hele constitutionele
bestel is mij toch wel wat waard. Dit
hangt samen met delegatie van wet–
en regelgeving aan onder anderen de
regering.

herhaling van zetten. Bij verdragen
die geen parlementaire goedkeuring
behoeven, de artikel-6-verdragen, zal
het waarschijnlijk nooit voorkomen,
hoewel ik dat niet helemaal kan
beoordelen. Ik vind de structuur van
deze wetgeving niet zo fraai, maar ik
kom daar niet op terug. Nu wij het
wetsvoorstel echter behandelen,
spreek ik mijn voorkeur uit om een
en ander niet te brengen in de sfeer
van de voorlopige toepassing. Dit is
ook de achtergrond van het
amendement. Hiermee wordt het
systeem niet doorbroken. Er wordt
alleen op één punt in het
wetsvoorstel een restrictie aange–
bracht. De verdragen die niet voor
goedkeuring in aanmerking komen,
ten aanzien waarvan het blijft staan,
worden hiermee toch niet in de
problemen gebracht? Niemand wordt
toch in de problemen gebracht?
Minister Kooijmans Het is niet
alleen dit punt, maar het hangt ook
samen met de machtiging die de
regering volgens het wettelijke
systeem van het parlement
verkregen heeft om regels te stellen
die de burgers binden. Vanmorgen
zei u: bij de algemene maatregel van
bestuur komt de Raad van State te
pas. Dat acht u een zekere garantie
dat het niet willekeurig gebeurt.
De heer Van Middelkoop (GPV):
Zo heb ik daar niet over gesproken.
De analogie vond ik niet erg sterk,
omdat een AMvB doorgaans
juridisch zeer scherp geformuleerd
is. Bovendien betreft die in de regel
een delegatie van wetgeving. Over
die wetgeving hebben de Tweede en
de Eerste Kamer dan al gesproken.
Dit is dus een wat andere situatie
dan nu bij het verdragenrecht.

Minister Kooijmans: Ik spreek over
verdragen die geen goedkeuring

De heer Van Middelkoop (GPV):
Het worden nu wel heel grote
woorden. Het is nu een beetje een

Minister Kooijmans Voorzitter! De
heer Van Middelkoop heeft gevraagd
wat er wel en niet in het Tracta–
tenblad gepubliceerd wordt. Het
antwoord is heel simpel. Daarin zijn
uitsluitend bindende verdragen te
vinden. Het Tractatenblad bevat niet
de publikatie van documenten inzake
buitenlands beleid Ik herhaal dat
daarin bindende documenten
afgekondigd worden. Als wij dat
zouden mixen met niet-bindende
documenten, zou dat licht tot
verwarring en misverstand aanleiding
kunnen geven.
Het joint communiqué met de
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De heer Van Middelkoop (GPV):
Als je over verdragen spreekt die
goedkeuring behoeven, spreek je
over de belangrijke verdragen.
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Volksrepubliek China uit 1984,
waarnaar de heer Van Middelkoop
heeft gezocht, is niet in het Tracta–
tenblad bekend gemaakt, maar is
afgedrukt in het jaarboek 1983-1984
van het ministerie van Buitenlandse
Zaken.

Minister Kooijmans: Ja, als dat een
bindend besluit is. Zo heb ik het
overigens verstaan. Een plechtige
verklaring kan namelijk een bindend
besluit zijn. Ik heb al gezegd dat het
niet op de naam van iets aankomt.
Het handvest van de VN is bindend,
maar het handvest van Parijs niet.
Het laatste is ook niet een besluit
van een volkenrechtelijke organi–
satie, want de CVSE is geen volken–
rechtelijke organisatie. Daarom vindt
men het ook niet in het Tracta–
tenblad. Men vindt het in andere
uitgaven van het ministerie van
Buitenlandse Zaken, hetzij in het
jaarboek, hetzij in specifieke publi-–
katies, die in het geval van de CVSE
regelmatig verschijnen en die naar ik
hoop ook aan de Kamer worden
toegestuurd. In ieder geval worden
ze als kamerstuk ter kennis van de
Kamer gebracht.
De heer Van Middelkoop heeft een
algemene vraag over voorbehouden
gesteld. Voorbehouden brengen voor
ons land inderdaad een zekere
wijziging aan in de verplichtingen of
rechten met betrekking tot de desbe–
treffende bepalingen van een
verdrag dat ter goedkeuring voorligt.
Daarom worden voor ons land te
maken voorbehouden aan parlemen–
taire goedkeuring onderworpen. De
Kamer kan die voorbehouden
inderdaad uit een goedkeuringswet
amenderen of ze er bij amendement
in opnemen, uiteraard voor zover de
voorbehouden volkenrechtelijk
toelaatbaar zijn en in overeen–
stemming zijn met wezen en doel
van het verdrag. Als de Kamer een
voorbehoud wil maken dat niet
toelaatbaar is, gegeven de verdrags–
tekst, en als het oordeel daarover bij
de overige verdragspartijen ligt, dan
zal het Koninkrijk geen partij kunnen
worden bij het verdrag dat er ligt.

De heer Van Middelkoop wees ook
op de mogelijkheid dat de Eerste
Kamer een voorbehoud wil maken.
Dan moet dat leiden tot een novelle
bij de goedkeuringswet.
De heer Van Middelkoop heeft ook
gevraagd wat het verschil is tussen
interpretatieve verklaringen en
voorbehouden. Ik geef toe dat dit
niet altijd even duidelijk is. Het gaat
erom wat je ermee beoogt. Als je
ermee beoogt, aan je verdragsver–
plichtingen een ander karakterte
geven dan in het verdrag vermeld is,
dan is het een voorbehoud. Als je
alleen maar zegt "ik vat het zo op en
ik lees het verdrag in die of die zin",
dan is het een interpretatieve
verklaring. Het kan echter
voorkomen dat een interpretatieve
verklaring door anderen als een
voorbehoud wordt uitgelegd. Dan
ben je in de problemen. Je moet een
voorbehoud altijd bij ondertekening
of bekrachtiging maken. Als de
regering bij het sluiten van een
verdrag een interpretatieve
verklaring heeft afgegeven, kan de
Kamer tot de conclusie komen dat zij
de verklaring een voorbehoud vindt
en dat het samen met het verdrag
daarom aan goedkeuring dient te
worden onderworpen.
De heer Van Middelkoop heeft ook
nog gevraagd naar informatie over
instructies aan delegaties naar
wetgevingsconferenties. Hij vroeg of
die desnoods vertrouwelijk kunnen
worden meegedeeld aan de Kamer.
Ik weet niet welke toegevoegde
waarde dit heeft met betrekking tot
het overleg dat krachtens artikel 0.1
plaatsvindt, waarin de inzet van de
regering - die vindt men altijd in
instructies verwoord - duidelijk tot
uiting moet komen. Instructies zijn
vaak buitengewoon technisch en
komen vaak heel laat tot stand. Ze
zijn namelijk veelal voorwerp van
interdepartementaal overleg. En dat
duurt lang. Ze worden tijdens een
conferentie vaak ook nog bijgesteld.
De heer Leerling heeft gevraagd
hoe het staat met het verdrag inzake
statensuccessie met betrekking tot
verdragen en met het verdrag inzake
verdragenrecht tussen staten en
internationale organisaties. Ik kan
hem vertellen dat er op dit moment
buitengewoon weinig kans is dat het
eerste verdrag ooit voldoende ratifi–
caties zal verkrijgen. Het lijkt daarom
betrekkelijk zinloos om Nederland
daar nu al aan te binden. Ik meen dat

van de 35 benodigde ratificaties er
op dit moment 8 binnen zijn. Er is
niet één westelijke of Oosteuropese
staat bij. Het andere verdrag zal
binnen afzienbare tijd weer ter hand
worden genomen. Het heeft geen
hoge prioriteit dat wij nog geen partij
zijn bij het verdrag. Het gewoonte–
recht is hierbij van toepassing. Het
gewoonterecht heeft zich aan de
hand van het zusterverdrag, dat wil
zeggen het Weense verdragen–
verdrag, zodanig ontwikkeld dat je er
aardig mee uit de voeten kunt.
De heer Leerling heeft gevraagd
hoe de goedkeuringsprocedure in
andere Westeuropese staten is
geregeld. Ik moet eerlijk zeggen dat
ik op dit moment geen antwoord
hierop kan geven Ik heb de middag
niet kunnen besteden aan een
uitvoerige documentatie hierover,
maar ik ben ertoe bereid, deze aan
de Kamer te doen toekomen.
De heer Leerling heeft ook
gevraagd naar de goedkeuringspro–
cedure van het verdrag over archi–
tectonisch erfgoed. Dit verdrag is ter
stilzwijgende goedkeuring aan beide
Kamers voorgelegd. Dit stilzwijgen is
door de Eerste Kamer doorbroken.
Vervolgens is het door de Tweede
Kamer goedgekeurd en nu ligt het bij
de Eerste Kamer.
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De heer Van Middelkoop (GPV): In
de memorie van toelichting staat
onder meer dat ook een plechtige
verklaring van een algemeen karakter
een plaats in het Tractatenblad kan
krijgen. Daarin staat niets over
bindende besluiten.

De heer Leerling (RPF): Dit is mij
uiteraard bekend. Het gaat mij erom
dat het steeds vaker voorkomt dat de
minister een verdrag ter stilzwij–
gende goedkeuring gelijktijdig aan
de Eerste en de Tweede Kamer
voorlegt. Tijdwinst wordt hiermee
beoogd, maar ik heb met dit
voorbeeld aangetoond dat juist het
tegenovergestelde is bereikt.
Daarom vraag ik mij af of dit de
goede route is.
Minister Kooijmans: Ik begrijp niet
hoe u dit kunt zeggen. Stel u voor
dat het hier stilzwijgend was
goedgekeurd en pas vervolgens aan
de Eerste Kamer was voorgelegd.
Dat had een extra maand gekost,
want ook daar moet het stilzwijgen
in 30 dagen worden doorbroken. Je
kunt veel beter van tevoren weten of
het doorbroken wordt, want dan heb
je in ieder geval een maand
gewonnen. U hebt mij niet duidelijk
kunnen maken welke tijd ermee
gewonnen was, als wij het verdrag
eerst ter stilzwijgende goedkeuring
aan de Tweede Kamer hadden
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voorgelegd en daarna aan de Eerste
Kamer. Misschien denkt u dat de
Eerste Kamer erdoor geïntimideerd
zou zijn dat de Tweede Kamer het
stilzwijgend had aanvaard.
Ten slotte geef ik een antwoord op
de vraag van de heer Leerling over
de verhouding tussen het nationale
recht en het ongeschreven volken–
recht. De Grondwet onderschrijft
slechts het primaat van het
geschreven volkenrecht over een
ieder verbindende bepalingen van
nationaal recht. Op pagina 8 van de
memorie van antwoord op de grond–
wetsherziening is hierover uitvoerig
geschreven. Daaruit mag de heer
Leerling atieiden dat, alhoewel de
Grondwet uitdrukkelijk niets zegt,
toen de interpretatie is gegeven dat
een ieder verbindende bepalingen
van nationaal recht prevaleren boven
gewoonterecht. Het argument
hiervoor, waarvan de Kamer zich niet
heeft vervreemd, was destijds dat dit
de rechter anders vaak voor heel
grote problemen zou plaatsen. Ik heb
de discussie toen nog zelf in mijn
hoedanigheid van staatssecretaris
gevoerd.

Minister Kooijmans van Buitenlandse Zaken

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! U hoeft er niet benauwd
voor te zijn dat wij het in deze
tweede termijn lang maken, want wij
hebben niet erg veel tijd om erover
na te denken. De materie is vrij
ingewikkeld. Ikvermoed, mijn
collega's en mijzelf vanmorgen
horende, dat wij best in staat zijn tot
een lange tweede termijn, maar
hiervoor moeten wij een beetje de
tijd hebben. Misschien is het maar
goed dat wij deze niet hebben.
Ik dank de minister zeer welge–
meend voor de uitvoerige beant–
woording van zo ongeveer alle
gestelde vragen. Het debat kreeg
een beetje het karakter van een
wetgevingsoverleg. Dit past ook wel
bij de aard van dit wetsvoorstel. Ik
meen dat een en ander goed
besproken is. Wij hebben in elk geval
met een minister te maken die heel
goed weet waar hij het over
heeft. Ik loop nog een paar dingen
langs. Het viel mij vanavond op dat
niemand heeft gesproken over het
element van de hele procedure
waarbij de Nederlandse Antillen en
Aruba betrokken zijn; misschien had
het mij eerder moeten opvallen. Er

zijn best wat kritische opmerkingen
over te maken, maar ik meen dat
deze meer thuishoren bij de behan–
deling van de herziening van het
Statuut, dat er ooit aankomt en
waarvoor nu een proeve bestaat. Zie
ik dit goed, zo vraag ik de minister
voor dit moment op dit punt. De
minister heeft aan ons bij brief
gevraagd, akkoord te gaan met zijn
visie op het meningsverschil met de
Raad van State over het punt van de
bijlage. Hij heeft de Kamer
vanmorgen aangehoord en hij heeft
een nota van wijziging ingediend om
de vrij brede consensus naar zich toe
te halen. Ik heb geen neiging om mij
daar al te zeer tegen te verzetten. Ik
denk dat de formulering, voor zover
ik haar in deze korte tijd heb kunnen
bekijken, goed is. Heel formalistisch
zou ik nog kunnen inbrengen dat de
minister de mogelijkheid heeft maar
dat de Kamer het recht heeft om, in
geval van belangrijke nota's van
wijziging, te vragen de Raad van
State er nog eens naar te laten
kijken. Dat zou misschien in dit geval
wel zo elegant zijn geweest, ware
het niet dat dit inhoudelijk niet
zoveel zou opleveren. Uit een
oogpunt van elegantie tegenover de
Raad van State wilde ik die
opmerking toch maken.
Over artikel 13, de voorlopige
toepassing, en het amendement

daarop dat ik met de heer De Hoop
Scheffer heb ingediend, hebben wij
redelijk uitvoerig via een interruptie–
debat kunnen spreken. De minister
heeft volstrekt gelijk dat de
bestaande situatie verenigbaar is
met het grondwettelijk bestel. Ik
neem echter aan dat hij niet zal
weerspreken dat dit ook geldt voor
datgene wat wij met het
amendement beogen. Die hoge
woorden kan ik daarmee ook van
toepassing verklaren op ons
amendement.
De juridische argumenten zijn
uitgewisseld. Misschien moet ik daar
nog eens naar kijken maar ik ben op
dit moment nog niet overtuigd door
de argumentatie van de minister.
Ik kom dan bij de bekendmaking:
het Tractatenblad, het joint commu–
niqué. Eén voorbeeld uit 1983 of
1984 dat ik noemde zou in het
jaarboek staan. Het fenomeen
jaarboek kennen wij geloof ik niet
meer. Belangrijker vond ik het
andere voorbeeld, namelijk het
handvest van Parijs en alle
CVSE-stukken die daarna zijn
gekomen. Of mij moet de laatste
maanden iets zijn ontgaan, maar ik
heb het, zij het al weer even geleden,
laten nazoeken maar zelfs het
handvest van Parijs is niet aan de
Kamer aangeboden met een
begeleidend briefje dat het er is en
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Van Middefkoop
dat het in de bibliotheek kan worden
ingekeken. Ik zou dat overigens nog
de minste vorm vinden, want zo'n
belangnjk document hadden wij
rechtstreeks moeten krijgen. Ik zie
dat mevrouw Sipkes bedenkelijk
kijkt, maar ik heb het echt goed
nagezocht. Ik heb het wel, maar het
is niet in de geëigende vorm aange–
boden, terwijl het toch een beleids
document is. Ik weet ook wel dat het
geen verdrag is maar het bevat
allerlei afspraken waaraan de
minister zich heeft gebonden in dat
CVSE-proces. Die afspraken kunnen
voor ons van belang zijn voor de
beoordeling van het
Europees-politieke beleid van de
minister. Het zou plezierig zijn
wanneer bekeken werd of zoiets ons
niet beter zou kunnen bereiken.
Mijn voorstel om ook instructies
voor conferenties waar verdragen
worden gemaakt, al dan niet vertrou–
welijk aan de Kamer te geven, is
achterhaald door de nota van
wijziging die wij op artikel 0.1
hebben gekregen. Wat dat betreft
kunnen wij tevreden zijn.
Ten slotte wil ik nog een vraag
stellen over een zaak die ik in eerste
termijn niet aan de orde heb gesteld
maar collega Leerling, namelijk het
bij de Kamer liggende goedkeurings–
wetsvoorstel ten aanzien van het
verdrag over statenopvolging. Ik heb
bij de begrotingsbehandeling van
vorig jaar of misschien van het jaar
daarvoor, nadrukkelijk aan de ambts–
voorganger van deze minister
gevraagd om dat wetsvoorstel in te
trekken. Dat lijkt mij een redelijk
logische consequentie van datgene
wat de minister als verwachting
heeft geformuleerd over de defini–
tieve ratificatie van dit verdrag. Het
is niet juist om een wetsvoorstel zo
lang bij de Kamer te laten liggen
terwijl iedereen weet dat het
waarschijnlijk nooit definitief zal
worden behandeld, laat staan dat de
regering het na eventuele
goedkeuring daadwerkelijk zal
bekrachtigen.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Voorzitter! Ook ik wil de minister
hartelijk danken voor zijn zeer
uitvoerige en gedegen beant–
woording. Ik denk dat ik niet
overdreef toen ik mijn eerste termijn
vanmorgen eindigde met de kwalifi–

catie "door de volkenrechtwol
geverfd".
Toen wij spraken over de lijst en
de sterretjes - de minister begnjpt
wat ik bedoel - heb ik gevraagd of
daar ook niet bij kon worden gezegd
wanneer om uitdrukkelijke
goedkeuring zal worden gevraagd.
Als er een sterretje bij staat en het
derhalve politiek belangrijk is,
kunnen wij er volgens de minister
van ultgaan dat in het algemeen
uitdrukkelijke goedkeuring zal
worden gevraagd. Ik herhaal mijn
vraag wat nu het hoofdbezwaar van
de bewindsman is tegen niet alleen
het sterretje politiek belangrijk maar
ook tegen het punt, dat de Kamer
zou weten wanneer volgens de lijst
uitdrukkelijke goedkeunng volgt
De minister is bij de bespreking
van het amendement van collega–
Sipkes indirect ingegaan op de door
mij genoemde brief van het NCB
over ontwerp-besluiten van interna–
tionale organisaties. Het punt was
nog even het artikel van Vermeulen
in de Staatscourant over die admini–
stratieve akkoorden en de lijst. Zou
hij in tweede termijn in kunnen gaan
op de vraag of die belangrijke
administratieve akkoorden die later
kunnen blijken verdragen te zijn ook
op die lijst gepubliceerd kunnen
worden?
Voorzitter! Ten aanzien van de
amendementen is uitgebreid geïnter–
rumpeerd en daarom kan ik er heel
kort over zijn. Ik wil allereerst ingaan
op het amendement op stuk nr. 20,
waaronder afgezien van mijn naam
ook de namen van de collega's Van
Middelkoop en Kalsbeek zijn
vermeld. Ik blijf van mening, dat het
parlement genoegen zou nemen met
een cirkelredenering van de minister
als wij niet zouden persisteren bij dit
argument. De argumenten zijn echter
gewisseid en de voorzitter zei
terecht, dat ik er maar in tweede
termijn op terug moest komen. De
minister eindigde met de stelling, dat
ik hem voor een fait accompli stelde.
Ik zou daar het argument tegenover
willen stellen, dat zijn verdrags–
partner hem voor een fait accompli
zou stellen waar dit parlement het
slachtoffer van kan worden, omdat
het in de heel bijzondere gevallen
slechts de vertrouwensband heeft
om uiting te geven aan de wens van
zijn meerderheid, wanneer de
woorden "tenzij het belang van het
Koninkrijk zich daartegen bepaal–

delijk verzet" worden gehandhaafd.
De minister beroept zich daarop. Ik
ben dus nog niet overtuigd door de
argumentatie van de minister, maar
ik ben uiteraard wel bereid om daar
nog eens even over na te denken.
Het amendement op stuk nr. 21
heeft betrekking op artikel 13 en is
zeer adequaat en welsprekend
verdedigd door de eerste indiener,
de heer Van Middelkoop. De minister
is uitgebreid op de wetssystematiek
ingegaan. Hij is ook ingegaan op de
geen goedkeuring behoevende
verdragen. Ik kom dadelijk nog even
te spreken over het amendement op
stuk nr. 24, maar is hier niet een
relatie met de discussie tussen
regering en parlement over de vraag
wat nu een uitvoeringsverdrag is en
wat niet en - huiselijk gezegd –je
had maar een voorbehoud moeten
maken? Het amendement op stuk nr.
13 heeft betrekking op directe
binding en geen goedkeuring behoe–
vende verdragen, zijnde in mijn
redenering uitvoeringsverdragen.
Maakt die redenering het
amendement op stuk nr. 21 dan toch
niet nodig? Ik wil dit koppelen aan
mijn opmerkingen over het
amendement op stuk nr. 24, onder–
tekend door collega Kalsbeek en
mijzelf, dat betrekking heeft op
uitvoeringsverdragen. Waarom zou
alleen al het voornemen van de
regering om over te gaan tot het
sluiten van een verdrag de
langdunge procedure van de Raad
van State nodig hebben? Ik heb dat
echt niet begrepen. Kan de regering
het parlement niet melden, dat zij
het voornemen heeft over te gaan tot
sluiting van een verdrag, etc.?
Daarbij gaat het uitsluitend om de
uitvoenng, want daar gaat het hier
over. Daarom hebben collega
Kalsbeek en ik voor een lichte
procedure gekozen, waar de minister
het tot nu toe kennelijk niet mee
eens is. Er moet natuurlijk niet voor
bij wijze van spreken iedere komma
en punt advies aan de Raad van
State gevraagd worden. Daar heeft
de minister gelijk in. Ik zou mij
kunnen voorstellen dat er dan een
discussie over de werklast gevoerd
kan worden. De minister verzet zich
niet tegen het gestelde in het
amendement, maar heeft wel een
beroep op de Kamer gedaan hierover
nog eens na te denken. Welnu, ik
doe dat op dit moment.
Ik koppel daar even de discussie
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De Hoop Scheffer

Mevrouw Kalsbeek Jasperse
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! Ik
dank de minister voor zijn
antwoorden. Wat mij bijzonder
aansprak in zijn beantwoording, was
de attitude die eruit naar voren
kwam om zo veel als enigszins
mogelijk is het parlement te
betrekken bij het binden en het
voorbereiden van verdragen. Ik denk
dat dat heel goed recht deed aan de
houding waarmee de Kamer
gepoogd heeft het debat te voeren.
In het debat is de principiële vraag
naar voren gekomen: wat is nu
eigenlijk een verdrag en wat is een
internationale beleidsafspraak? Ik
heb heel nauwgezet geluisterd en ik
meen dat de minister eigenlijk maar
één onderscheidend criterium
noemde, namelijk of iets bindend is
of dat het dat niet is. Alle andere
opmerkingen die hij daarover
maakte, waren zeer behartigens–
waard, maar waren voornamelijk
gevolgen van een verdrag respectie–
velijk een internationale beleidsaf–
spraak. Dat zo zijnde, zou ik graag
nog een nadere toelichting willen
horen op dat begrip "bindend",
aangezien dat buitengewoon cruciaal
is.

Heel veel opmerkingen en vragen
die ik in eerste termijn heb gesteld,
zijn bevredigend beantwoord. Om
wille van de tijd ga ik daar nu niet
verder op in. Wel heb ik nog een
vraag over de nota van wijziging op
artikel O.1., waarin gesproken wordt
over het vertrouwelijk informeren van
de Kamer. Hierover ontstond een
debatje met mevrouw Sipkes en ik
wil graag even verifiëren of ik het
goed begrepen heb. De minister
heeft gezegd dat als blijkt dat het
succes van de onderhandelingen
ernstig bedreigd wordt, de infor–
matie vertrouwelijk zal worden
verschaft. Dit lijkt mij juist. Het
parlement kan die vertrouwelijkheid
nooit doorbreken, want onder dat
beslag is die informatie gegeven. Het
kabinet kan natuurlijk zelf wel alsnog
besluiten die vertrouwelijkheid te
doorbreken, gehoord het parlement.
Daardoor zullen de onderhande–
lingen waarschijnlijk wel afgelopen
zijn. Daarmee is naar mijn mening
meteen de angst van mevrouw
Sipkes van de baan dat een ander
land ons zou kunnen dwingen om
zaken vertrouwelijk te houden die wij
niet vertrouwelijk willen houden. Het
enige is dat het kabinet uiteindelijk
degene is die beslist, gehoord het
parlement wellicht. Graag een beves–
tiging als dit een juist visie is. of een
ontkenning natuurlijk, als ik het niet
goed heb begrepen.
Met het amendement op stuk nr.
20 wordt beoogd artikel 8 te
wijzigen. Ik heb dit amendement
medeondertekend. Ik heb eigenlijk
geen overtuigend argument tegen dit
amendement gehoord. Het gaat in
dit geval om verdragen waarbij een
directe binding is indien dat in
gevallen van dringende aard nodig is.
Dan vindt geen goedkeuring vooraf
plaats, waardoor de goedkeuring
achteraf moet worden verkregen,
tenzij het belang van het Koninkrijk
zich daartegen verzet. Welke situatie
kan je dan krijgen? Het parlement
keurt niet goed, het kabinet zegt:
"Nou ja, jammer dan! Wij zijn al
gebonden en wij blijven ook
gebonden." En heeft inderdaad,
zoals ook al eerder naar voren kwam,
het parlement nog maar éèn keuze:
de minister naar huis sturen.
Waarom wordt toch die vreselijk
zware sanctie verlangd, terwijl toch
vrij duidelijk is wat het parlement wil,
namelijk niet goedkeuren, dus
gewoon de binding terugdraaien? Ik

vermag niet in te zien waarom dat
niet zou kunnen. Althans, ik heb het
tot op heden niet gehoord.
Ik kom bij het amendement op
stuk nr. 21. Naar mijn idee ontstond
er enige spraakverwarring. Ik raakte
het spoor althans wat bijster. De
minister zegt: voorlopige toepassing
is ingevolge het wetsvoorstel slechts
zeer beperkt mogelijk, dat is
verenigbaar met de Grondwet en
bovendien komt de voorlopige
toepassmg van verdragen die een
ieder binden nog veel minder voor;
eigenlijk, zo heb ik hem verstaan,
alleen bij die verdragen die geen
goedkeuring van het parlement
behoeven en waarop dan ook nog
artikel 8 slaat. Het lijkt mij dat dit
amendement inderdaad in de buurt
van overbodigheid komt. De heer
Van Middelkoop bleef echter van
opvatting dat het wel noodzakelijk
was. Enfin, misschien moet ik het
gewoon nalezen, maar ik had het
sterke gevoel dat het in de discussie
op dit punt niet tot een verheldering
kwam. Mocht de minister dat kunnen
verhelpen, dan zou hij mij een dienst
bewijzen. Anders zal ik het moeten
doen met het stenogram.
Het amendement op stuk nr. 25
van mevrouw Sipkes, waar ik in
eerste termijn al iets over gezegd
heb naar aanleiding van een brief
van het NCB, is in mijn ogen
overtuigend bestreden door de
minister. Ik meen dat het inderdaad
overbodig is om iets juridisch vast te
leggen wat je politiek kunt afspreken
waar het parlement altijd, dag in dag
uit het recht toe heeft. Op zichzelf is
het heel goed dat dit zo expliciet is
besproken.
Ik kom op het amendement op
stuk nr. 24. De heer De Hoop
Scheffer heeft er als mede-indiener
al iets over gezegd in verband met
het raamverdrag met Suriname, dus
in de wat wijdere strekking. Ik laat
dat even voor wat het is. Ik onder–
schrijf het overigens.
De heer De Hoop Scheffer maakte
een opmerking over de stilzwijgende
goedkeuring. Wij moeten even
onderscheiden dat het amendement
uit twee leden bestaat, te weten
artikel 6a, lid 1, en artikel 6a, lid 2.
Het eerste lid betreft het vastleggen
van de informatieverplichting richting
parlement, zodat daarover geen
enkel misverstand kan bestaan. Het
tweede lid betreft de vraag wat het
parlement vervolgens kan doen als
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over het raamverdrag aan, wat hier
toch relevant is. Morgen gaat dat
misschien min of meer ten onder in
een politiek debat over Suriname. De
regering zegt in feite tegen de Kamer
in die discussie over dat protocol:
dan hadden jullie in 1975 maar een
voorbehoud moeten maken, want dit
is gekoppeld aan het ontwikkelings–
verdrag van 1975 en niet aan het
raamverdrag. Dat vind ik nu, eerlijk
gezegd, wat overdreven. Maar de
regering zegt dat: nee, dat is niet
overdreven. Je had een voorbehoud
moeten maken. Zo staat het in de
wet. Het is geen uitvoeringsverdrag
van het raamverdrag. Wij komen
daar morgen nog op terug.
Ik geef de minister toe dat de
Kamer snel dat verdrag met Polen zal
moeten behandelen. Ik heb het
vanmorgen als voorbeeld genoemd,
omdat het al tweeënhalf jaar
voorlopig wordt toegepast. De
minister heeft gezegd dat dit vrijwel
niet voorkomt, maar in dit geval toch
wel. Hier hebben wij een voorbeeld
van een heel belangrijk verdrag dat
wel voorlopig wordt toegepast.

D

8-487

Kalsbeek Jasperse
het die informatie heeft. Dan hebben
wij het over de stilzwijgende
goedkeuring. De heer Van
Middelkoop heeft mij daar
vanmorgen ook al naar gevraagd. Hij
zei toen tegen mij: het is toch
eigenlijk niet waarschijnlijk dat, als je
zo'n lijst krijgt, je vervolgens om
stilzwijgende goedkeuring zou
vragen. Ik heb dat beaamd. Ik heb
gezegd: hoogstens wil je het uitvoe–
ringsverdrag geheel kennen teneinde
dan pas te kunnen beoordelen of je
tot goedkeuring overgaat, of dat nu
stilzwijgend of uitdrukkelijk is. Als ik
die lijn doortrek, dan vind ik het
bezwaar dat de minister opwerpt de stilzwijgende goedkeuring vraagt
tijd, want daarvoor is een
wetsvoorstel nodig - niet zo sterk,
juist vanwege het interruptiedebatje
dat wij vanmorgen hadden. Het
parlement zal niet, geattendeerd
door die lijst, het uitvoeringsverdrag
willen hebben om vervolgens tot
stilzwijgende goedkeuring over te
gaan. Dat lijkt mij vrij onlogisch.
Bovendien is het door het kabinet te
ondervangen. Naarmate de infor–
matie van het kabinet brerier en
ruimer is en er minder behoefte
bestaat om het hele verdrag op te
vragen, kan de procedure sneller
verlopen. Naarmate men zich in een
eerder stadium een vollediger
oordeel kan vormen over zo'n
verdrag en dus over de vraag of het
stilzwijgend of uitdrukkelijk ter
goedkeuring moet worden
voorgelegd, zal die stilzwijgende
goedkeurmg in de praktijk bijna
ondenkbaar zijn. Zo stel ik mij dat
voor.

door laten schemeren dat het
misschien een betrekkelijk theore–
tische situatie is, maar bij wetgeving
moet je ook rekening houden met
eventualiteiten die je van tevoren
niet kunt verwachten. Daarom is het
erg verstandig om het op te nemen,
want mocht zo'n situatie zich
voordoen, dan staat er in ieder geval
een bepaling in de wet. Ik ben blij
dat de minister heeft gezegd dat hij
geen behoefte heeft aan het
amendement, maar dat hij er ook
geen bezwaar tegen heeft.

D

De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
voorzitter! Ik wil mij aansluiten bij de
woorden van dank voor de wijze
waarop de minister geantwoord
heeft; niet alleen voor de volle–
digheid, maar ook voor de diepgang
die daaruit sprak.
Mij resten slechts twee opmer–
kingen. Ik begin met het verschil dat
er is geweest ten opzichte van de
Raad van State. De nota van
wijziging die door de minister is
ingediend, heeft op dit punt
inderdaad de nodige duidelijkheid
geschapen. Daarvoor dank ik hem.
Mijn amendement op stuk nr. 13
heeft betrekking op artikel 7. In mijn
bijdrage in eerste termijn heb ik al

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Ik wil de
minister ook graag bedanken voor de
uitvoerige beantwoording en voor de
intentie die spreekt uit de wijze
waarop hij de Kamer heeft beant–
woord en dat zijn neerslag heeft
gekregen in de twee nota's van
wijzigmg, die heel logisch klinken en
ook voortvloeien uit hetgeen door de
Kamer naar voren is gebracht.
De beoordeling van de minister
van mijn amendement op stuk nr. 25
is ook logisch. Dat betreft een
uitbreiding naar alle volkenrechtelijke
organisaties en dergelijke. Dat lijkt
heel logisch en ik heb dan ook de
sterke neiging om mijn amendement
in te trekken, maar ik wil toch nog
even wachten en eerst het
stenogram en de aanbevelingen van
de minister bestuderen. Ik heb die
neiging om even te wachten, omdat
ik bij alles het gevoel krijg dat een en
ander ingewikkelder in elkaar zit dan
wij op het eerste gezicht dachten. De
minister heeft ook al gezegd dat dit
wetsvoorstel eigenlijk wordt geken–
merkt door heel veel uitzonderingen.
Er zijn allemaal regels die zeggen
wanneer iets wel en wanneer iets
niet kan.
Mijn achterdocht wordt een beetje
gerechtvaardigd door de beant–
woording van de minister met
betrekking tot het amendement op
stuk nr. 20. De minister stelt dat de
zaken goed gaan en dat de uitzonde–
ringen in het belang van het
Koninkrijk eigenlijk niet voorkomen
en hij vraagt zich af waarom wij de
zinsnede niet zouden laten staan. De
Kamer zegt daarentegen dat de
zaken goed gaan en vraagt zich
daarbij af waarom er een
voorbehoud moet worden gemaakt.
De minister stelt een praktijk voor
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die gangbaar zou zijn als dit
amendement aanvaard zou worden.
De komma wordt dan een punt en de
zinsnede "tenzij het belang van het
Koninkrijk zich daartegen bepaal–
delijk verzet" vervalt. Ik ben echt
voorstandster van dualisme, maar ik
krijg soms het gevoel dat de minister
ervan uitgaat dat er geen dualisme,
maar een antagonisme is. Alsof de
Kamer zich zou verzetten tegen iets
dat het belang van het Koninkrijk
schaadt! Ik begrijp dan ook niet
helemaal waarom die uitzondering
moet blijven staan.
Hetzelfde geldt voor het punt van
de vertrouwelijkheid. Wij moeten
toch de mogelijkheid hebben om die
op te heffen. Het is niet zo dat de
Kamer onmiddellijk zal zeggen dat zij
die vertrouwelijkheid opheft en niet
het belang inziet van vertrouwelijke
onderhandelingen. Het gaat er meer
om dat op een gegeven moment een
zo zwaar gewicht kan worden
toegekend aan iets dat onderwerp
van besprekmg is met een andere
verdragspartner, dat in gemeen
overleg met de regering kan worden
gezegd: dit kan zo niet langer. Het is
dus aan de regering. Eerst moet de
regering een paar keer worden
teruggestuurd, omdat wij vinden dat
het anders moet. De logische
conclusie kan dan zijn, zoals de heer
De Hoop Scheffer het zei: een
dergelnke verdrag sluit je niet af, dat
doe je niet. Het is meer een princi–
pieel punt waarom die vertrouwe–
lijkheid in alle gevallen moet worden
gehandhaafd. Ik denk toch dat er iets
te veel koudwatervrees bij de
regering bestaat.

D
De heer Weisglas (WD): Voorzitter!
De politieke kern die bij alle begrij–
pelijke juridische discussie van
vanavond in mijn ogen steeds naar
voren kwam was het dilemma dat ik
aan het begin van mijn eerste termijn
geschetst heb, namelijk enerzijds de
wens en de plicht van de volksverte–
genwoordiging om maximale
democratische controle uit te
oefenen en anderzijds de op zich ook
begnjpelijke wens van de regering
om zoveel mogelijk vrijheid te
behouden bij de onderhandelingen
met toekomstige verdragspartners.
Hierbij is er vanavond in mijn ogen
nog een tweede wens van de
regering naar voren gekomen, die
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Weisglas
ook wel begrijpelijk is maar toch van
een andere orde, namelijk om niet te
worden "opgezadeld" met een te
grote werklast. Ik heb hier best
begrip voor. Wij moeten dat ook niet
doen in tijden van bezumigmg en
afslanking. Maar ook hier weer moet
je de afweging maken ten opzichte
van de principiëlere noodzaak van
maximale democratische controle.
Twee dilemma's dus, de democra–
tische controle versus de vrijheid van
de regering in onderhandelingen en
de democratische controle versus de
wens van de regering om niet te veel
werk te krijgen. Deze twee
spanningsvelden spitsen zich toe op
vier onderwerpen.
Overleg tevoren over verdragen
waarover onderhandeld wordt. Wat
mijn fractie betreft is hierover met
name ook met het later toegevoegde
onderdeel artikel 0.1 voldoende
duidelijkheid en ruimte voor de
Kamer gekomen.
Uitvoeringsverdragen, zich
toespitsend op het amendement van
de collegae De Hoop Scheffer en
Kalsbeek-Jasperse op stuk nr. 24. Ik
blijf zeggen dat er, wanneer dit
amendement niet wordt aange–
nomen, een grijze zone blijft
bestaan. Wanneer omstandigheden
veranderen tussen het moment
waarop het verdrag wordt afgesloten
en het moment waarop een uitvoe–
ringsverdrag dat niet tevoren
voorzien was aan de orde komt, dan
is die zone zo grijs dat het
amendement noodzakelijk is om dit
te overbruggen. Mijn fractie blijft
daarom van mening dat het goed zou
zijn, als het amendement wordt
aangenomen. Wij zijn het niet eens
met de minister daar waar hij zegt
dat het overbodig is.
In de kwestie van de binding
vooraf kwamen deze spannings–
velden naar voren. Wij hebben
hierover, ook bij interruptie, een
discussie gevoerd. Deze spitste zich
toe op het amendement op stuk nr.
20 van de collegae De Hoop
Scheffer, Van Middelkoop en
Kalsbeek-Jasperse. Deze minister
heeft sinds zijn aantreden getoond
dat hij wel degehjk over construc–
tieve politieke fantasie beschikt.
Maar als het zelfs deze minister niet
lukt om ook maar een voorbeeld te
verzinnen, dan heb ik de neiging in
de afweging ten gunste van de
regering dan wel ten gunste van het
parlement, te kiezen voor het
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parlement. Dat spreekt vanzelf. Ik
denk dat het vanuit die optiek goed
is om de zinsnede in artikel 8,
tweede lid –tenzij het belang van het
Konmkrijk zich daartegen bepaal–
delijk verzet - te schrappen. Zoals
het er nu staat, is het te theoretisch.
Het verschaft de regering mogelijk–
heden die niet eens nodig zijn.
Waarom het dan doen?
Het laatste punt waarin het
dilemma naar voren komt, is het
punt van de voorlopige toepassmg,
zich toespitsend op het amendement
op stuk nr. 21 van de collega's Van
Middelkoop en De Hoop Scheffer.
Ook in deze afweging tussen vrijheid
voor de regering en maximale
democratische controle hang ik
liever in de richting van die maximale
democratische controle en van
minimale mogelijkheden, daar waar
het niet echt nodig is ten aanzien van
de voorlopige toepassing. Ik ben het
er inderdaad mee eens dat die
voorlopige toepassing niet zou
moeten kunnen plaatsvinden zonder
betrokkenheid van het parlement,
daar waar het gaat om bepalingen in
een verdrag die een ieder kunnen
verbinden.

D
De heer Eisma (D66): Voorzitter!
Ook mijn dank voor de goede en
uitvoerige beantwoording door de
minister. Ik heb de
minister-hoogleraar op veel onder–
delen heel goed begrepen op deze
avond. Ik heb ook begrepen dat hij
ervoor is - ik neem aan dat hij zich er
ook aan zal houden - om ons vier
keer per jaar informatie te geven
over verdragen in voorbereiding. Wij
zorgen dan zelf wel dat iedereen die
het aangaat daarvan kennis neemt.
Wij verheugen ons erover dat
iedereen dezelfde mening heeft en
vinden dat wij dit zoveel mogelijk
verspreiding moeten geven en dit
niet alleen maar aan de vaste
Commissies voor buitenlandse zaken
van de Eerste en Tweede Kamer ter
kennis moeten brengen. Ik begrijp
echter dat het niet in de
bevoegdheid van de minister ligt om
dit te bewerkstelligen, dus dat zullen
wij op voorstel van de voorzitter zelf
doen.
Heb ik nu goed begrepen dat in de
informatie over de verdragen in
voorbereiding het sterretje aangeeft
dat het naar de mening van de
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regering geen stilzwijgende
procedure is en dus uitdrukkelijke
goedkeuring behoeft?
Voorzitter! Met betrekking tot
vertrouwelijkheid het volgende. Ik
zou zeggen: vertrouwelijk is vertrou–
welijk. Maar als het parlement in de
onderhandelingsfase die vertrouwe–
lijkheid wenst op te heffen, kan zij dit
alleen maar doen als het parlement
dlt aan de regering kenbaar heeft
gemaakt en de regering erin is
geslaagd om die verdragspartners
die op vertrouwelijkheid staan, tot
andere gedachten te brengen. Graag
verneem ik van de minister of mijn
conclusie juist is.
Van vertrouwelijkheid meteen naar
de geheime verdragen. Mag ik
aannemen dat deze geheime
verdragen, die van militair karakter
zijn, in de toekomst steeds minder
voor classificatie, dus voor een
geheim verdrag, in aanmerking
komen en dat er van nieuwe
geheime verdragen in deze nieuwe
periode waarschijnlijk minder sprake
zal zijn?
De heer Van Middelkoop (GPV):
Waarop baseert de heer Eisma deze
veronderstelling? Wij zien om ons
heen dat wij, heel simpel gezegd,
nog steeds in de boze wereld leven
en dat geheime verdragen nu niet
helemaal uitsluitend zullen passen bij
een periode die wij achter de rug
hebben. Ik vind dit optimisme goed,
maar ik kan het niet delen.
De heer Eisma (D66): Ik duid
natuurlijk op de iets minder boze
wereld die wij allemaal om ons heen
kunnen ervaren na de ontspanning
tussen Oost en West. In het
bijzonder aan de militaire verdragen
waarover wij niet kunnen oordelen,
maar wel slechts kunnen vermoeden
dat die nog zijn gebaseerd op de
vroegere tegenstellingen tussen Oost
en West, wordt de classificatie
ontleend. Ik mag toch veronder–
stellen dat juist dit soort verdragen
in de toekomst minder of niet zullen
voorkomen. Ik vraag het de minister
en het gaat om mijn eigen veronder–
stelling.
Met betrekking tot het
amendement op stuk nr. 25 van
mevrouw Sipkes heeft de minister
gezegd dat hetgeen geregeld zou
moeten zijn ter zake van de ontwerp–
besluiten, goed geregeld is in de
verdragen van Schengen en
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Eisma
Maastricht. Ik heb nog gevraagd of
de minister de wetgeving die wij
vandaag bespreken en na de
stemming waarschijnlijk zullen
aannemen, ter kennis brengt van de
andere elf lidstaten. Ik heb hier
graag nog een antwoord op. Dit
debat voeren wij niet voor niets. Ik
ging ook een beetje twijfelen aan de
steun die ik aanvankelijk in eerste
termijn gaf aan dit amendement. Het
lijkt mij dat dit te veel wordt, als dit
alle ontwerp-besluiten van volken–
rechtelijke organisaties aangaat,
want het zou een wekelijkse publi–
katie vergen. Deze twijfel is
waarschijnlijk niet meer nodig als het
amendement wordt ingetrokken. Wij
zien wel wat mevrouw Sipkes met
het amendement doet.
De minister heeft nog op de
30-dagenregeling gereageerd. Ik heb
in eerste termijn niet de intentie
gehad om die regeling te veran–
deren. Ik heb juist gemotiveerd,
waarom wij er eerst aan twijfelden,
maar nu tot de overtuiging zijn
gekomen, dat er niets aan veranderd
moet worden.
Wij zijn zeer tevreden met de nota
van wijziging inzake artikei 6. Ik denk
ook dat de Raad van State daar zeer
tevreden mee zal zijn.

D
Minister Kooijmans: Mijnheer de
voorzitter! De heer Van Middelkoop
heeft nog gewezen op de zaken
betrekking hebbend op de Antillen
en Aruba. Dat is inderdaad relevant,
maar het lijkt mij, dat deze zaken die
betrekking hebben op de verhouding
tussen de gevolmachtigde minister
en de Staten van Aruba beter aan de
orde kunnen komen bij de wijziging
van het Statuut voor het Koninkrijk.
De heer Van Middelkoop kan in
beginsel instemmen met de nota van
wijziging met betrekking tot artikel 6,
de integrerende bijlage.
Hij zou het hoffelijk vinden, als het
mogelijk zou zijn om de Raad van
State te raadplegen. Ik meen, dat dit
niet nodig is. Het feit, dat het juist
niet uitdrukkelijk in de wet stond
vermeld, was voor de Raad van State
aanleiding om te zeggen: u bent
bezig een bepaling te gebruiken voor
iets, wat daar eigenlijk niet onder
valt. Als daarin nu uitdrukkelijk wordt
voorzien, dan zal dat de Raad van
State, die geen inhoudelijke
bezwaren had, contenteren.
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Voorzitter! De heer Van
Middelkoop heeft het handvest van
Parijs niet kunnen vinden. Ik kan hem
mededelen, dat het hem in de
Engelse tekst met een voorlopige
Nederlandse vertaling is toege–
zonden bij brief van 26 november
1990, kamerstuk 21800-V, nr. 28.
De heer Van Middelkoop (GPV):
De bescheidenheid gebiedt mij
excuses aan te bieden. Mijn
computer heeft kennelijk niet alles
boven water kunnen halen. Ik heb er
echt naar gezocht, maar heb het niet
kunnen vinden. Dank daarvoor.
Blijft over het punt, waar het mij
primair om ging. Niet alleen het
handvest, maar ook vele vervolgcon–
ferenties bevatten afspraken,
waaraan de regering zich gebonden
acht. Dat zijn voor ons even zovele
normen ter bepaling van het buiten–
landse politieke gedrag van de
minister in het CVSE-gebied. De
informatieverstrekking daarover aan
de Kamer is bepaald onvolkomen.
Het staat buiten de vraag of het al
dan niet in het Tractatenblad moet
komen. Ik zou aan de minister willen
vragen om daar nog eens naar te
kijken.

belangrijk verdrag gaat en dat het
verdrag dus aan de uitdrukkelijke
goedkeuring zal worden onder–
worpen. Wat allerlei andere
verdragen betreft, kan aan de hand
van de eventuele gedachtenwisseling
met de Kamer een indicatie worden
verkregen. Op die manier kan
duidelijk worden of het stilzwijgend
kan dan wel uitdrukkelijk zal moeten
gebeuren. Op het moment dat de
lijst wordt toegezonden - alle
verdragen die op dat moment in
onderhandeling zijn, komen daarop
voor - is veelal nog niet aan te geven
wat de einduitslag van de onderhan–
delingen zal zijn terwijl vaak juist
daardoor wordt bepaald of het
stilzwijgend kan of uitdrukkelijk
moet. Met andere woorden: uit het
feit dat bij een verdrag geen sterretje
staat, mag niet worden afgeleid dat
het om stilzwijgende goedkeuring
gaat. Dat valt op het moment van
toezending nog niet te zeggen.
De heer Eisma (D66): Daarom is het
zo goed dat wij die gegevens
viermaal per jaar krijgen. Ze kunnen
dan steeds worden aangepast en
geactualiseerd. Dat is toch de
bedoeling?

Minister Kooijmans: De heer Van
Middelkoop suggereerde om het
wetsvoorstel tot goedkeuring van het
verdrag met betrekking tot de
statensuccessie maar in te trekken.
Ik ben ten volle geneigd om aan dat
verzoek gehoor te geven. Ik heb
daarop een vernietigend
commentaar geschreven. Ik zou het
moeilijk hebben gevonden om dat
hier te verdedigen.
De heren De Hoop Scheffer en
Eisma vragen naar de betekenis van
de door hen vermelde lijst.
Voorzitter! Als er een sterretje bij
staat, is duidelijk dat de regering
meent dat het om een politiek

Minister Kooijmans: Inderdaad.
Voorzitter! De heer De Hoop
Scheffer vraagt of ik nog even wil
ingaan op de brief die is ontvangen
van de heer Jansen van het Neder–
lands centrum buitenlanders. Ik
meen dat ik daarop impliciet al ben
ingegaan door te stellen dat, als het
om verdragen gaat als dat van
Schengen - en daarop wordt door de
heer Jansen gedoeld - het van groot
belang is dat de Kamer zelf zegt:
hiervan willen wij de uitvoeringsrege–
lingen goedkeuren en wij willen
hierover geïnformeerd worden om er
ons oordeel over te kunnen vellen.
Mevrouw Kalsbeek heeft gevraagd
of ik wat meer kan zeggen over de
opties bindend en niet-bindend.
Voorzitter! Dat is nogal moeilijk;
mevrouw Kalsbeek heeft gelijk als zij
zegt dat er in dit verband geen
andere criteria zijn dan de bedoe–
lingen van partijen op het terrein van
de volkenrechtelijke bindendheid. In
de juridische literatuur wordt hieraan
veel aandacht gegeven maar uitein–
delijk komt men toch steeds bij
dezelfde vraag uit: hadden partijen
werkelijk de bedoeling dat dit hen
over en weer bond en dat zij er niet
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Minister Kooijmans: Dat wil ik
graag toezeggen. In mijn vorige
bestaan raadpleegde ik altijd de
kamerstukken om de stukken
omtrent CVSE te kunnen vinden.
Elders konden die zo moeilijk worden
gevonden. Het is best mogelijk, dat
het niet volledig was. Ik zocht altijd
gericht.
De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
ben daarom lid van het
Helsinki-comité geworden.
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Kooijmans
op een gemakkelijke manier van af
konden? Als opzeggingsbepalingen
zijn opgenomen, weet men dat een
en ander als een juridisch bindend
geheel is bedoeld. Echter, soms
staan die bepalingen er niet in en
moet men uit de wijze waarop ermee
is omgegaan, afleiden of het als
bindend was bedoeld. Zo kent het
BuPo-verdrag geen opzeggingsbepa–
lingen. Toch is het een verdrag; dat
is zo klaar als een klontje Met
andere woorden: men kan niet als
uitgangspunt nemen dat er geen
sprake van een verdrag is als
bepaalde bepalingen er niet in
voorkomen.
De heer De Hoop Scheffer heeft
voorts verwezen naar het artikel van
de heer Vermeulen. Voorzitter! Ik
heb getracht, aan te geven wat het
verschil is tussen verdragen en
administratieve akkoorden. Dat een
administratief akkoord naderhand
een verdrag zou blijken te zijn, komt
mij wat merkwaardig voor. Het
artikel heb ik echter niet gelezen. Ik
kan mij wel voorstellen dat men zich
afvraagt of het nu om een verdrag of
om een akkoord gaat. Echter, dat het
later zou blijken een verdrag te zijn,
gaat er bij mij moeilijk in. In dat
geval zou men zich er ten opzichte
van de partner onvoldoende van
hebben vergewist wat diens bedoe–
lingen waren. Dat komt neer op
slordigheid.
Mevrouw Kalsbeek sprak over wat
onder artikel 0.1 valt. Zij vroeg of de
regering het vertrouwelijke karakter
kan opheffen. Ja, als de tijd daarvoor
gekomen is, kan dat. Als blijkt dat
een zodanig stadium is bereikt dat
het ook voor de verdragspartner niet
meer hinderlijk is als het vertrouwe–
lijke karakter wordt opgeheven,
gebeurt dat. Wel moeten wij hierover
met de partners overleg blijven
voeren.

Minister Kooijmans Natuurlijk. Als
de regering om haar moverende

redenen vindt dat de vertrouwe–
lijkheid wordt opgeheven, is dat
mogelijk.
De heer Eisma vroeg of er in de
toekomst minder geheime verdragen
ontstaan nu de militaire confrontatie
is afgenomen. Ik kan daar in feite
niets over zeggen om de simpele
reden dat het geenszins zeker is dat
de verdragen betrekking hebben op
samenwerking tegen een potentiële
tegenstander. Deze verdragen
kunnen ook slaan op het uitwisselen
van inlichtingen, e.d. hetgeen
doorgang kan vinden. Ik wil hier
geen enkele conclusie aan
verbinden.
De heer Eisma vroeg ook of deze
wet, wanneer zij het Staatsblad heeft
bereikt, ter kennis worden gebracht
aan de twaalf partners. De wet is
dan publiek Zij kunnen via hun
ambassades daarvan kennis nemen,
maar in het geval van de Twaalf lijkt
het mij hoffelijk om ze van de
wezenlijke elementen van de wet in
kennis te stellen.
De heer Weisglas gaf heel
pregnant weer dat op een gegeven
moment sprake is van een spanning
tussen de inspraak van de Kamer en
de behoefte van de regering om een
zekere slagvaardigheid te behouden.
Voor het overleg, voordat een
overeenkomst tot stand is gekomen,
is een duidelijke oplossmg bereikt
waarmee wij kunnen leven.
Het volgende betreft de uitvoe–
ringsverdragen waarop het
amendement-De Hoop Scheffer/
Kalsbeek-Jasperse betrekking heeft.
Waarom maakt de Kamer zich hier
zoveel zorgen over als uit de praktijk
van veertig jaar blijkt dat er één of
twee gevallen zijn geweest die tot
moeilijkheden aanleiding hebben
gegeven? Als de Kamer wat dat
betreft een zeker wantrouwen heeft,
kan zij zich iedere keer bij de
goedkeuringswet dat recht voorbe–
houden. De heer Weisglas sprak
over een grijze zone, maar dat
spreekt mij niet aan. Dan had ook in
het verleden al vaker moeten blijken
dat de grijze zone tot moeilijkheden
aanleiding heeft gegeven. Ik heb al
gezegd dat ik met het amendement
kan leven.
Een ander dilemma dat de heer
Weisglas heeft verwoord, is dat de
Kamer graag wil meekijken bij alles
wat er gebeurt. De reactie van de
regering is: er moet niet te veel extra
werk gedaan worden. Ik voeg

daaraan toe: extra werk dat naar
mijn gevoel niet buitengewoon zinvol
is. Door de informatieplicht en de
mogelijkheid om goedkeuring voor te
behouden kan namelijk hetzelfde
nuttige effect bereikt worden.
Volgens mevrouw Kalsbeek zal er
niet veel extra werk uit voortvloeien.
Het ligt niet voor de hand dat de
Kamer, wanneer zij is geïnformeerd
over het voornemen inzake de
uitvoeringsovereenkomst, meent dat
goedkeuring stilzwijgend moet, als er
wordt gepiept. Piepen zal duiden op
uitdrukkelijke goedkeuring door het
parlement.
Ik weet niet hoe het gaat werken.
Wij hebben namelijk geen ervaring
met dit systeem. Het is mij een lief
ding waard, als blijkt dat er voor de
uitvoeringsovereenkomsten
überhaupt geen nadere goedkeuring
gevraagd wordt.
De heer Weisglas heeft nog een
punt van spanning genoemd. Dat
betreft de binding vooraf en de
opzeggingstermijn. Daar hoeven wij
niet te lang meer over te praten om
de simpele reden dat de argumenten
uitgewisseld zijn. Het is geen
juridisch argument. In uitzonderlijke
gevallen worden de regering
bepaalde mogelijkheden ontnomen.
Dit staat ook in de wet. De Kamer
geeft in die gevallen aan dat de
regering die mogelijkheden niet kan
hebben. Het lijkt mij dat er geen
behoefte aan is om hier verder nog
lang en breed over te praten.
Principiëler is het punt van de
voorlopige toepassing. Toen ik het
had over het constitutionele bestel,
zei de heer Van Middelkoop dat ik
grote woorden in de mond genomen
had. Hiermee wilde ik niet zeggen
dat het Koninkrijk der Nederlanden
op instorten zou staan, als het
amendement werd aangenomen. Ik
doel op de manier waarop in dit land
is geregeld in welke gevallen de
uitvoerende macht, gemachtigd door
het parlement, volgens het in
Nederland geldende systeem de
burger kan binden, zonder dat dit
berust op een wet. Dit berust wel op
een wettelijke regeling. Ik heb in
eerste termijn geprobeerd aan te
geven dat dit systeem in ons grond–
wettelijk bestel past. Vandaar de
uitdrukking "constitutioneel bestel".
Dit is ook helemaal uiteengezet in de
memorie van antwoord ter zake aan
de Eerste Kamer.
Het gaat bij geen (voorafgaande)
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Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik had een iets andere casus.
Je kunt je voorstellen dat het
parlement vertrouwelijk op de
hoogte wordt gesteld, maar dat uit
het overleg blijkt dat het kabinet zelf
de vertrouwelijkheid schendt. Het
kabinet weet dan natuurlijk wel dat
het dan afgelopen is met de onder–
handelingen. Dit lijkt mij wel een
mogelijkheid.
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Kooijmans
goedkeuring behoevende verdragen
vrijwel uitsluitend over directe
toepassing van artikel 8. Die gevallen
zullen niet zo vreselijk vaak
voorkomen.
De vraag is gesteld waarom schiet
u opeens een gat in dat wettelijk
bestel? Daarover hebben wij al van
gedachten gewisseld. Ik begrijp het
niet. Immers, het hele wettelijke
bestel moet dan op de helling
worden gezet. Alles moet dan in
algemeenheid bekeken worden. Nu
wordt er incidenteel een stukje uit
het gordijn gehaald. Dit betreft dan
ook mijn meer principiële bezwaar.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De voorzitter: Ik stel voor, af te zien
van artikelsgewijze behandeling en
volgende week dinsdag te stemmen.
Daartoe wordt besloten.
Sluiting 22.30 uur.
Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:
1. de volgende brieven:
drie, van de minister van Buiten–
landse Zaken, te weten:
een, ten geleide van een overeen–
komst tussen de Lid-Staten van de
Europese Gemeenschappen betref–
fende de vereenvoudiging en de
modernisering van de wijze van
toezending van uitleveringsverzoeken
(23421, R1485);
een, ten geleide van een overeen–
komst tussen de Lid-Staten van de
Europese Gemeenschappen inzake
de toepassing van het beginsel ne
bis in idem (23422, R1486);
een, ten geleide van een overeen–
komst tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Republiek Polen
inzake de bevordering en weder–
zijdse bescherming van investe–
ringen, met Protocol (23423,
R1487);
een, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, over de
Kernpuntennotitie over de Wet
educatie en beroepsonderwijs
(23400-VIII, nr. 5);
een, van de minister van Volks–
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, over de Rijkshuis–
vesting (20891, nr. 11);
een, van de minister van Econo–
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mische Zaken, ten geleide van de
ontwerp-planologische kernbe–
slissing en het bijbehorende milieu–
effectrapport inzake de voorge–
nomen herziening van het Tweede
Structuurschema Elektriciteitsvoor–
ziening (23424);
een, van de Algemene Reken–
kamer, over het rechtmatigheidson–
derzoek 1992 (23264, nr. 3).
Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;
2. de volgende brieven:
een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
over het inhaalpensioen;
een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, ten
geleide van het verslag van de
Algemene Rijksarchivaris over de
archiefbescheiden bij het Rijk.
De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies ter afdoening en niet te
drukken;
3. een brief van de minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
ten geleide van een exemplaar van
het onderzoeksrapport over de
bedrijfsmatige positie van de
niet-ledengebonden zendgemach–
tigden betreffende het jaar 1991.
De voorzitter stelt voor, deze brief
door te zenden aan de betrokken
commissies ter vertrouwelijke
kennisnemmg door de leden.
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Noot

Noot 1 (zie blz. 476)
De Voorzitter van de Vaste Kamer–
commissie voor EG-zaken Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Naar aanleiding van Uw brief van
28 juni jl kan ik U het volgende
mededelen.
Ter toelichting op de stelling van
de regerlng dat het Besluit van de
Staatshoofden en Regeringsleiders
van Edinburgh van 11/12 december
1992 betreffende Denemarken de
interpretatie van de positie van
Denemarken bmdend vastlegt diene
het volgende. Het bindend karakter
van het Besluit vloeit naar de mening
van de regering zowel voort uit de
bedoeling van partijen als uit de
inhoud van Besluit.
De bedoeling blijkt in de eerste
plaats uit de tekst van de consi–
derans. De partijen verklaren uitdruk–
kelijk overeenstemming te hebben
bereikt over het Besluit. Daarbij
hadden de partijen voor ogen
«bijzondere problemen die
momenteel specifiek voor
Denemarken bestaan ... in overeen–
stemming met het Verdrag betref–
fende de Europese Unie te regelen.»
Hieruit spreekt de wens binnen de
bepalingen van het Unie-verdrag een
bindende interpretatie te geven aan
de positie van Denemarken.

In Deel B lid 1 constateren de
Twaalf dat Denemarken niet zal
deelnemen aan de derde fase van de
EMU. Denemarken maakt aldus
gebruik van het in het «Protocol
betreffende enkele bepalingen inzake
Denemarken» toegekende recht
kennis te geven van zijn standpunt
betreffende deelneming aan de
derde fase van de EMU. Het betref–
fende Protocol stelt dat de Deense
regering de Raad in kennis stelt over
haar deelneming aan de derde fase
van de EMU voordat de Raad
overgaat tot de beoordeling van
artikel 109 J lid 2. Er is geen reden
om aan te nemen dat de Deense
regering reeds niet thans van dit
recht gebruik kan maken. Niets in het
Verdrag verplicht Denemarken
kennis te geven omtrent de
deelname aan de derde fase van de
EMU na een bepaalde datum.
üd 2 van Deel B regelt de
gevolgen van de niet deelname aan
de derde fase van de EMU, terwijl lid
3 stelt dat de Deense deelname aan
de tweede fase onverlet zal blijven.
Het gaat in Deel B dus niet om een
beperkende interpretatie, alswel om
een regeling van de gevolgen van
een door het Verdrag mogelijk
gemaakte Deense keuze.

oefenen (de normale vervangings–
regels ingevolge artikel 146
EEG-Verdrag gelden).
Ook hier betreft het derhalve niet
een beperkende interpretatie van het
Verdrag, maar de regeling van de
gevolgen van een Deense keuze,
waarin het Verdrag Denemarken
vrijlaat.
Deel D betreft de samenwerking
op het gebied van justitie en binnen–
landse zaken (Titel VI van het
Unie-verdrag). De Twaalf consta–
teren slechts dat DenemarkerT
daaraan zal medewerken. Het is
evident dat ook hier geen sprake is
van een beperkende interpretatie van
het Verdrag.
Deel E betreft de slotbepalingen.
Volgens dit Deel heeft het Beslult
een geldigheidsduur van onbepaalde
tijd, doch zal het in 1996 gedurende
de herzieningsconferentie opnieuw
getoetst worden.
Uit de behandeling van deze Delen
van het Besluit moge het bindende
karakter van het Besluit blijken.
Eveneens wordt duidelijk dat het
Besluit geen beperkende werking
heeft en derhalve geen wijziging
behelst van het Unie-verdrag. De
regering heeft het Besluit dan ook
met recht kunnen aanmerken als een
uitvoeringsovereenkomst in de zin
van artikel 62 lid 1 sub b van de
Grondwet (1972). Daarbij is het
volgende van belang.

Het bindend karakter blijkt
daarnaast uit de inhoud van het
Besluit (Delen A tot en met E van het
Besluit), terwijl deze inhoud
eveneens duidelijk maakt dat het
Besluit geen beperkende werking
heeft.
Volgens Deel A (Burgerschap)
geven de burgerschapsbepalingen
«aanvullende rechten en
bescherming». Zij «komen op
generlei wijze in de plaats van het
nationale burgerschap». Tot slot
citeert Deel A een deel van de
tweede Verklaring bij het
Unie-verdrag. Deze bepaling strookt
met de bepalingen van het
Unie-verdrag inzake het burger–
schap.
Niets in het Verdrag suggereert
dat het Unie-burgerschap een
andere strekking zou hebben dan
alhier uiteengezet. Deel A betreft
derhalve slechts een toelichting van
hetgeen in Maastricht is overeenge–
komen ten behoeve van de
uitvoering van het Unie-verdrag.

In Deel C(defensiebeleid) nemen
de Twaalf kennis van het feit dat
Denemarken waarnemer bij de WEU
is geworden. Denemarken maakt
hiermee gebruik van de uitnodiging
van de leden van de WEU (tevens
leden van de Unie) aan leden van de
Unie die thans nog geen WEU lid
zijn, toe te treden tot dan wel
waarnemer te worden bij de WEU
(Verklaring 30 bij het Verdrag). Het
Verdrag verplicht niet tot
WEU-lidmaatschap. Het feit dat
Denemarken voor het waarnemer–
schap heeft gekozen, betekent dat
een regeling getroffen moest worden
voor de besluiten en maatregelen
van de Unie die gevolgen hebben op
defensiegebied. Deze regeling
bestaat erin dat Denemarken niet
aan de uitwerking en tenuitvoer–
legging van besluiten en maatre–
gelen op dat terrein zal meewerken.
Dit volgt uit artikel J.4 van het
Unieverdrag. In een aanvullende
verklaring van de Europese Raad
wordt duidelijk gemaakt, dat
Denemarken, wanneer besluiten en
maatregelen op defensiegebied aan
de orde zijn zal afzien van het recht
het Unievoorzitterschap uit te

Het begnp uitvoeringsovereen–
komst (zie de brief van 25 mei jl.) is
een nationaal-staatsrechtelijk begrip,
dat als zodanig genoemd wordt in
onze Grondwet. Voor de opvatting
dat in casu sprake is van een staatsrechtelijke - uitvoeringsover–
eenkomst, moge het volgende
dienen.
Twee hoofdoverwegingen lagen bij
de grondwetsherziening in 1953 ten
grondslag aan de opstelling van de
bepalingen met betrekking tot de
goedkeuring van verdragen.
Enerzijds diende het parlement
maximale zeggenschap te krijgen bij
de goedkeuring van verdragen.
Anderzijds diende rekening
gehouden te worden met de eisen
van de praktijk. Met betrekking tot
dit laatste punt was de overweging
dat voorkomen moest worden dat,
omwille van de grotere zeggenschap
van het parlement, Nederland in de
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toekomst internationaal in een
ongunstige positie zou komen,
doordat van Nederlandbe kant het
nemen van besluiten tegenover de
verdragspartners door omslachtige
regelingen zou worden vertraagd.
Het Nederlandse belang zou
daardoor kunnen worden geschaad.
Het beginsel van parlementaire
zeggenschap bij de totstandkoming
van verdragen wilde men om deze
reden verenigen met zekere
waarborgen, waardoor een snel en
efficiënt optreden van Nederland in
de internationale samenleving
verzekerd zou blijven. De daartoe in
de Grondwet opgenomen uitzonde–
ringen op het goedkeuringsvereiste ten aanzien waarvan het vertrouwen
bestond dat deze een deugdelijke
basis zou vormen voor een bevredi–
gende praktijk– moeten dus mede in
dat licht worden bezien (Kamer–
stukken II 1951/52, 2374, nr. 3, blz.
2, 2e volle alinea). Het geldende
volkenrecht doet aan het boven–
staande geen afbreuk.

kelijk maakte. Dat het betreffende
wijzigingsprotocol aan de Staten–
Generaal ter stilzwijgende
goedkeuring is aangeboden, vindt
zijn oorzaak in het feit, dat het
materiële EER-regime geen veran–
dering van betekenis ondergaat door
het niet-deelnemen van de Zwitsers.
Overigens merk ik op dat van
meningsverschillen binnen de
Juridische Dienst van de Commissie
over het bindend karakter van het
Besluit, die zouden zijn uiteengezet
in de «nota-Allen», de Regering niets
bekend is. De regering kent slechts
een commentaar van de heer J. C.
Piris, Juridisch Adviseur van de
Raad, dat U ter strikt vertrouwelijk
kennisname is toegegaan bij brief
van 22 december 1992.
De Minister van Buitenlandse Zaken,
P. H. Kooijmans

De situatie die zich ten tijde van de
totstandkoming van het onderhavige
Besluit voordeed was, zoals bekend,
van dien aard dat grote voortva–
rendheid van alle Lid-Staten
geboden was.
De grondwetswijziging van 1953
bevat geen definitie van wet onder
een uitvoeringsovereenkomst moet
worden verstaan. Er werd volstaan
met aan te geven dat het gaat om
gevallen dat een parlementair
goedgekeurd verdrag voor zijn
uitvoering een nieuw verdrag vereist.
Gegeven het in het Verdrag van
Maastricht neergelegde voornemen
om de Europese Unie tot stand te
brengen, was er naar het oordeel van
de regering een gehoudenheid om
een oplossmg te vinden voor de
problemen die de realisering van die
Europese Unie in gevaar leken te
brengen. Voorts was, tijdens de
parlementaire behandeling van het
wetsvoorstel tot goedkeuring van het
Verdrag van Maastricht, reeds
duidelijk dat een nadere regeling met
betrekking tot Denemarken noodza–
kelijk was.
De wijziging van het EER-verdrag
vanwege het niet ratificeren van dat
verdrag door Zwitserland heeft
beslag gekregen in een parlemen–
taire goedkeuring behoevend verdrag
omdat het uitschrijven van
Zwitserland uit het EER-verdrag een
aantal verdragswijzigingen noodza–
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