Woensdag 29 juni 1983

96ste Vergadering

Voorzitter: Dolman
Tegenwoordig zijn 137 leden, te
weten:
Aarts, Alders, Andela-Baur, Van
Baars, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De
Beer, Beinema, Van den Bergh, J . D.
Blaauw, P. M. Blauw, De Boer, De
Boois, Borgman, Braams, Brouwer,
Buikema, Van der Burg, Buurmeijer,
Castricum, Cornelissen, Couprie,
Dales, G. C. van Dam, M. P. A. van
Dam, Dees, Dijkman, Dijkstal, Van Dis,
Van der Doef, Dolman, Engwirda, Van
Erp, Van Es, Eshuis, Evenhuis, Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber,
Franssen, Gerritse, Groenman,
Gualthérie van Weezel, Haas-Berger,
Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van
der Heijden, Van der Hek, Hennekam,
Hermes, Hermsen, Hummel, Van
lersel, Jabaaij, Jacobse, Janmaat,
Joekes, Jorritsma-Lebbink, Kamp,
Keja, Van Kemenade, Knol, Kombrink,
Konings, Van der Kooij, De Korte,
Korthals, Kosto, Kraaijeveld-Wouters,
Krajenbrink, De Kwaadsteniet, LambersHacquebard, Laning-Boersema,
Lankhorst, Lansink, Lauxtermann,
Leerling, Van der Linden, Linschoten,
Lucassen-Stauttener, Mateman,
Meijer, Metz, Mik, Moor, Müller-van
Ast, Niessen, Van Nieuwenhoven,
Nijhuis, Nijland, Nijpels, Van Noord,
Nypels, Van Ooijen, Oomen-Ruijten,
Den Ouden-Dekkers, Patijn, Paulis,
Poppe, De Pree, Rempt-Halmmans de
Jongh, Van Rey, Rienks, Van Rossum,
Salomons, Schartman, Schreuders,
Schutte, Van der Spek, Spieker,
Stemerdink, Terpstra, Van den Toorn,
Toussaint, Tripels, Ubels-Veen, Den
Uyl, Ter Veld, Veldhoen, Te Veldhuis,
Van der Vlies, De Visser, Van Vlijmen,
Voorhoeve, B. de Vries, K. G. de Vries,
Waalkens, De Waart, Wagenaar,
Wallage, Weijers, Wessel-Tuinstra,
Wiebenga, Willems, Wolters, Wöltgens, Worrell en Zijlstra,
en de heren Rietkerk, Minister van
Binnenlandse Zaken, Korthals Altes,
Minister van Justitie, mevrouw
Smit-Kroes, Minister van Verkeer en
Waterstaat, de heren Braks, Minister
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van Landbouw en Visserij, De Koning,
Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, mevrouw Korte-van
Hemel, Staatssecretaris van Justitie,
de heer De Graaf, Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
en m e v r o u w Kappeyne van de
Coppello, Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.

Aan de orde is de behandeling van de
verslagen van de Commissie voor de
Verzoekschriften over een aantal in
haar handen gestelde adressen
(17659, nrs. 112-131).
Overeenkomstig de voorstellen van
de Commissie voor de Verzoekschriften wordt besloten.

Aan de orde is de interpellatie-Salomons, gericht tot de Ministers van
Justitie en van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, over de overgang
van rechten van werknemers ingevolge de artikelen 1639 en 1639 bb van
het Burgerlijk Wetboek.
Tot het houden van deze interpellatie
is verlof verleend in de vergadering
van 21 juni 1983.
[De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.] 1
Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Onachtzaamheid van de
kant van de wetgever zowel in
procedurele als in inhoudelijke zin
kenmerkt de geschiedenis van de
wetgeving rond het behoud van
rechten van werknemers bij de
overgang van ondernemingen; zoals
zo vaak gezegd een wet met boemerangeffect. Ik sta eerst stil bij de
procedurele fouten.
In februari 1981 was ik hier de enige
die kritische vragen stelde in relatie
tot ons ontslagrecht. Die vragen zijn
nimmer beantwoord, want de bewindslieden van Sociale Zaken,
Binnenlandse Zaken en Onderwijs en
Wetenschappen waren er niet en die

Ingekomen stukken
Verzoekschriften
Rechten van werknemers

antwoorden hebben w i j later ook niet
gekregen. Vervolgens hebben wij in
september 1982 een mondeling
overleg gevraagd over de toen steeds
duidelijker wordende problemen. De
reactie van het departement van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
was toen een vaag schriftelijk verhaal
dat later gelukkig door de toenmalige
minister van Justitie de heer De Ruiter
voortreffelijk is bijgesteld. Hij zei toen
ook dat aanvullende wetgeving
noodzakelijk was. Wij konden daar
vrede mee hebben.
Nu menen de bewindslieden weer
in te kunnen grijpen via een aantal
brieven; een bedenkelijke vorm van
pseudowetgeving. In de brief van 6
april jongstleden geeft de Minister
van Justitie zijn interpretatie, dat deze
wetsbepalingen niet van toepassing
zijn in faillissement en surséance van
betaling. Hij zegt daar tevens bij dat
hij met wetgeving zal komen. De
Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid zou, zo luidde de
brief van 6 april, inmiddels adviesorganen raadplegen. Dat leek ons een
aanvaardbare procedure.
De commissies voor Sociale Zaken
en Werkgelegenheid en voor Justitie
besloten dan ook die wetgeving af te
wachten. Wat blijkt vervolgens? In
een brief van 14 juni jongstleden
dringt de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid wederom aan op
een afwachtende houding van de
Kamer, want hij moet nog alle
adviesorganen raadplegen. Tegelijkertijd stelt hij de facto de door de
Staten-Generaal aangenomen wet in
geval van faillissement en surséance
van betaling buiten werking door
middel van nieuwe richtlijnen aan de
directeuren van de GAB's, en wel
dwars tegen de commissie van advies
voor de arbeidsvoorziening in. Dat leek
ons aanleiding tot een mondeling
spoedoverleg, maar helaas waren de
commissies een andere mening
toegedaan.
Dit is een onbegrijpelijke ontwikkeling, niet gesteund door de jurisprudentieontwikkeling, noch door allen
die daarover hebben geschreven
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richtlijn van 17 december. Wij hopen
dat de Regering die zaken wil terugdraaien en zo spoedig mogelijk met
wetgeving bij het parlement wil
komen.

D

Mevrouw Salomons (PvdA) interpelleert Minister Korthals Altes van Justitie

zoals de Liagre Böhl, Slagter, Duk,
Meeuwissen en Schakel, die de
interpretatie van de Minister gedoemd
achten te mislukken. Wij achten die
interpretatie ook nog onwenselijk.
Bovendien was tijdens het mondeling
overleg ook al gebleken dat de
meerderheid van de Kamer, te weten
de fracties van het CDA en de PvdA,
niets voelde voor zo'n oplossing.
Kortom, zowel procedureel als
inhoudelijk gaat de Regering voorbij
aan de medewetgever.
Ik kom op de inhoudelijke kant.
Tijdens het mondeling overleg heb ik
in navolging van onder anderen Böhl
erop gewezen dat het probleem zich
typisch in Nederland voordeed en niet
in Duitsland en Frankrijk, althans niet
in die mate, terwijl men vergelijkbare
bepalingen heeft. Het probleem zit
niet in de richtlijn en doet zich ook
niet alleen voor bij faillissement en
surséance van betaling. Ook bij
normale overdracht van gezonde
ondernemingen speelt hetzelfde
probleem.
De enige die ooit dit probleem tijdig
heeft gesignaleerd was indertijd het
KNOV. De onzekerheid komt namelijk
niet voort uit de richtlijn, maar uit de
wijze waarop ons ontslagrecht en de
WW-bepalingen zijn geformuleerd.
Wanneer treedt onvrijwillige werkloosheid op? Dit doet zich vooral voor
bij de bepalingen 42a en 42e WW.
Nu bepleiten wij nogmaals dat dat
probleem moet worden opgelost
zoals het hoort, namelijk door middel
van een regeling die niet de vlucht in

Tweede Kamer
29 juni 1983

faillissement bevordert en daarmee
werknemers voor voldongen feiten
stelt. Wat dat betreft, ben ik geenszins
gerustgesteld door het antwoord van
de Minister op 30 mei jongstleden
tijdens de UCV over de ISMO.
Immers, de faillissementscurator is
er krachtens zijn taak - de Minister
van Justitie heeft gezegd dat hij een
objectieve figuur is - niet aan gehouden om op de belangen van de
werknemers te letten. Deze belangen
zijn onzes inziens hier in het geding.
Sommige curatoren - ik geef de
Minister dit toe - doen dit gelukkig
wel, al is dat met name in grotere
faillissementen. Voorts noemde de
Minister de misbruikwetgeving als
mogelijkheid om het ontwijken te
voorkomen. Deze is er echter voorlopig
nog niet. Het gaat dan ook niet aan
om op dit moment reeds te doen alsof
deze er is en alsof daarmee de kansen
op misbruik zijn voorkomen.
Bovendien zal heel vaak buiten
faillissement een ondernemer gedwongen zijn om eenvoudig te
liquideren, vanwege de onduidelijkheden die in onze wet zitten. Ook het
departement van Justitie laat het dan
vervolgens, blijkens de problemen bij
de Zonnehoek in Rotterdam, op
procedures bij de rechter aankomen,
waardoor werknemers tijden lang van
enige uitkering verstoken zijn.
Wij vinden dat die problemen
behoren aangepakt te worden door
middel van aanpassing van wetgeving
en het op dit moment niet buiten
werking stellen en vervangen van de

Rechten van werknemers

Minister Korthals Altes: Mijnheer de
Voorzitter! Ik maak als inleiding eerst
een paar opmerkingen, met name
over de betekenis van de brief van 6
april 1983. In die brief wordt aangegeven dat en waarom er naar het
oordeel van mijn collega van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en mij zelf
voldoende argumenten zijn om tot
uitgangspunt te nemen dat de richtlijn
en de wet van 15 mei 1981 niet van
toepassing zijn als het gaat om
executoriale verkoop of de verkoop
van een onderneming tijdens surséance van betaling of faillissement,
ongeacht het feit of die verkoop
openbaar of onderhands geschiedt.
In de brief wordt namelijk aangekondigd dat, gelet op de onzekerheid over
het werkingsgebied van de wet van 15
mei 1981, overeenkomstig het in die
brief ingenomen standpunt een
verduidelijking in de vorm van
wetgeving aan de Kamers zal worden
voorgelegd. In de brief wordt ook
aangekondigd dat de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
zijn beleid ten aanzien van deze wet
overeenkomstig onze gezamenlijke
interpretatie, ons gezamenlijk interpretatief uitgangspunt, zal gaan voeren.
Het is zó helemaal niet dat met deze
brief de wet van 15 mei 1981 zou zijn
gewijzigd, ingetrokken, buiten
werking gesteld of wat dan ook. Wij
zijn ons er volledig van bewust dat
dergelijke bevoegdheden een regering, een kabinet of één of meer
ministers helemaal niet toekomen.
Intrekking van een wet is namelijk een
daad die alleen maar door de wetgever
zelf kan geschieden. Wij zijn ons daar
volledig van bewust.
De betekenis van de brief is wel
gelegen in het feit dat de Regering
daarin positie kiest in afwachting van
een eventuele uitspraak van de
rechter, in het bijzonder in dit geval
van de Hoge Raad en/of van het
Europese Hof in Luxemburg ten
aanzien van de betekenis die aan de
richtlijn en aan de wet moet worden
toegekend. Die uitspraken zijn er op
dit moment nog niet.
Zoals bij het overleg van 29 september 1982, waarop mevrouw Salomons
heeft gewezen, door de toenmalige
minister van Justitie is toegezegd, is
inmiddels over de betekenis van de
richtlijn contact opgenomen met de
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Korthals Altes
Commissie van de Europese Gemeenschappen in Brussel. De brief van 6
april vormt het resultaat van dit
overleg. Als bijlage bij die brief van 6
april is dan ook een juridische standpuntbepaling van de Europese
Commissie gevoegd, die basis is
geweest voor het schrijven van die
brief.
Bij de behandeling van deze
materie hebben wij voor ogen gehad,
dat in het bijzonder bij verkoop van
gefailleerde ondernemingen bepalingen als vervat in de richtlijn - als zij
bij faillissement ook van toepassing
zouden zijn - macro-economisch
bezien aan het behoud van werkgelegenheid afbreuk zouden doen.
Door de interpellante is een aantal
schrijvers geciteerd. Ik noem in het
bijzonder de titel van één van de
artikelen die over dit onderwerp is
verschenen. Er is gesproken over het
boemerang-effect en over - zo heette
dat artikel ook - het kind dat met het
badwater werd weggeworpen. De
interpretatie die wij gezamenlijk aan
de richtlijn en aan de wet hebben
gegeven, die is gebaseerd op een
uitleg, afkomstig van Brussel, voorkomt dat in geval van faillissement,
surséance van betaling of executie,
het kind met het badwater wordt
weggeworpen.
De vragen zijn gesteld aan mijn
ambtgenoot van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en aan mijzelf. De
vragen 1, 2, 6 en 7 zullen worden
beantwoord door mijn ambtgenoot,
terwijl ik de vragen 3, 4, 5, 8 en 9 zal
beantwoorden.

D
Minister De Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Over de vragen 1 en 2 zeg
ik dat het duidelijk is dat de interpretatie in de brief van 6 april jongstleden
voor de Regering geen vrijblijvende
aangelegenheid kan zijn. De richtlijn
van 17 mei jongstleden over het
ontslagvergunningenbeleid is dan ook
de simpele consequentie van het
standpunt, zoals vervat in de brief van
6 april.
Mevrouw Salomons heeft de
adviesaanvragen aan de SER en de
Sociale Verzekeringsraad in discussie
gebracht. Die adviezen zijn niet
toegespitst op de behandeling van
ontslagvergunningen. Er is inderdaad
een negatief advies van de Centrale
Commissie, maar zij ging bij het
opstellen van dat advies uit van een
standpunt over de betekenis van de
wet van 1981, dat niet strookt met dat
van de Regering.
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D
Minister Korthals Altes: Mijnheer de
Voorzitter! Vraag 3 luidt, of de
Regering erkent dat de nieuwe
richtlijn betekent dat de problemen
rondom de invoering van artikel 1639
bb BW thans worden afgewenteld op
werknemers en bedrijfsverenigingen
en een extra belasting zouden
betekenen voor de rechterlijke macht.
Op alle onderdelen van deze vraag
antwoord ik ontkennend. Uit de
inleidende opmerkingen was al af te
leiden dat het standpunt van de
Regering macro-economisch gezien
het behoud van werkgelegenheid
bevordert. Dat is dus het tegenovergestelde van afwentelen van lasten op
werknemers en bedrijfsverenigingen.
In de brief van 6 april 1983 hebben
wij uiteengezet waarom het voor de
bedrijfsverenigingen uiteindelijk
voordeliger is, indien artikel 1639 bb
BW bij faillissement niet geldt.
Wanneer ten gevolge van dat artikel
een overneming niet tot stand komt,
dient de bedrijfsvereniging aan alle
werknemers een uitkering te doen.
Wanneer een overneming wel tot
stand komt doordat artikel 1639 bb
BW bij faillissement niet van toepassing is, behoeft de bedrijfsvereniging
geen uitkering te doen aan die
werknemers die in het bedrijf werkzaam blijven. De bedrijfsvereniging
hoeft dan alleen op te komen voor de
werknemers die door de overnemende
ondernemer niet worden overgenomen. Van een extra belasting voor de
rechterlijke macht is geen sprake.
De vraag naar het werkingsgebied
van de richtlijn en de wet staat als
voorheen ter beoordeling van de
rechter. Als de rechter het oordeel van
de Regering zou delen, behoeft de
sluipweg van artikel 1639 w BW, die
nu veelal door bewindvoerders in
surséances en door curatoren in
faillissementen moet worden bewandeld omdat het wachten op een
ontslagvergunning van de directeur
van het gewestelijk arbeidsbureau in
een aantal plaatsen te lang duurt, niet
te worden bewandeld.
Over de vragen 4en 5wil ikallereerst
een opmerking maken. Men vraagt
zich af of de Regering de mening van
de Minister van Justitie onderschrijft,
die hij heeft geuit in de UCV van 30
mei jongstleden. Men kan ervan
overtuigd zijn dat het kabinet nog
altijd homogeen van samenstelling is
en dat de onlangs geuite mening van
de Minister van Justitie zeker door het
kabinet wordt gedeeld. Echter, de
mening die is weergegeven in vraag 4
heeft de Minister van Justitie in het
geheel niet geuit.
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In deze vraag staat dat de Minister
van Justitie zou hebben gezegd dat
een sluitende regeling tegen misbruik
van faillissement tot stand zal zijn
gebracht na invoering van het tweede
en derde misbruikontwerp. Helaas
koester ik niet de hoop dat wij erin
zullen slagen om alle vormen van
misbruik uit te sluiten. Ik ben wel van
mening dat wij als het tweede en derde
misbruikontwerp tot wet zijn verheven
een stuk verder zijn. Ik ben dus van
mening dat in de vraagstelling sprake
is van een misverstand.
Het is mijn standpunt dat een
regeling die elke mogelijkheid van
misbruik uitsluit ook in dit geval,
ondenkbaar is. In de brief van 6 april
1983 is al naar voren gebracht dat de
totstandkoming van het tweede en
derde misbruikontwerp het voor
directeuren onaantrekkelijker zal
maken om door het niet afdragen van
loonbelasting en sociale premies een
toestand van insolventie te scheppen.
Sedertdien heb ik geen ander standpunt ingenomen. Ook de misbruikwetgeving vermag uiteraard niette
verhinderen dat loonbelasting en
sociale premies niet zullen worden
afgedragen.
Daarnaast moet men in het oog
houden dat een faillissement, ook los
van persoonlijke aansprakelijkheid,
een werkgever in beginsel geen goed
doet. Dat is de reden waarom ik al
eerder gezegd heb dat een vlucht in
faillissement natuurlijk niet zonder
schade voor de betrokkene gebeurt.
Daarom ligt dit niet zo vreselijk voor
de hand. Noch sociaal, noch commercieel is de vlucht in faillissement aan
te bevelen. Bovendien verliest een
directeur door een faillissement de
zeggenschap over de onderneming,
want de curator beslist dan over de
verkoop.

D
Minister De Koning: Mijnheer de
Voorzitter! In antwoord op vraag 6
merk ik op dat het onder bepaalde
omstandigheden inderdaad denkbaar
is dat een werkgever bij zijn poging
om buiten het faillissement zijn
onderneming te kopen, moeilijkheden
ondervindt als gevolg van de toepassing van de artikelen 1639 aa en
volgende. Vooral kan daarbij worden
gedacht aan gevallen waarin zo'n
onderneming voor adspirant-overnemers weinig aantrekkelijk is, gezien de
personeelsopbouw. Er moet betwijfeld
worden of deze situatie zich zo vaak
zal voordoen dat dit bezwaar sterker
weegt dan het belang van de contractsovername van rechtswege. De
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De Koning
richtlijn van de EG is zonder twijfel bij
een dergelijke overname van toepassing.
Ik kom nu toe aan de beantwoording
van vraag 7. Het meest in het oog
lopende verschil met andere EG-staten is, dat Nederland een preventieve
ontslagtoets kent. Pogingen om de
ontslagtoets in stand te houden en
tegelijkertijd de risico's voor potentiële
overnemers weg te nemen, werken
door hun gecompliceerdheid, in het
bijzonder in situaties van faillissement
waarin snel moet worden beslist,
averechts. Ook de directeuren van de
GAB's zijn gebaat bij een systeem dat
zo eenvoudig en zo snel mogelijk
uitvoerbaar is.

D
Minister Korthals Altes: Mijnheer de
Voorzitter! In antwoord op de vragen
8 en 9 wil ik er nog eens op wijzen dat
in de inleiding al tot uitdrukking is
gebracht dat naar ons oordeel noch
de richtlijn, noch de wet van 15 mei
1981 bij faillissement, surséance en
executie van toepassing is. Anders
gezegd, naar het standpunt van de
Regering brengt de wet van 15 mei
1981 op de juiste wijze beschouwd
geen wijziging in de positie van de
directeuren van GAB's bij ontslag van
werknemers in een gefailleerde
onderneming. Van het intrekken van
een wet is geen sprake geweest. Wij
zouden dat ook niet kunnen, want de
Regering mist daartoe de bevoegdheid
als de Staten-Generaal niet willen
meewerken.
De beraadslaging wordt geopend.

D
Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik dank de Regering
voor de gegeven antwoorden. Als ik
de bewindslieden goed begrijp,
hebben zij een nieuwe memorie van
toelichting toegevoegd aan een reeds
bestaande wet. In wezen hebben zij
de interpretatie van de wet gewijzigd,
zonder dat het parlement zich hierover
heeft kunnen uitspreken.
In formele zin is hiermee geen
wijziging van wetgeving tot stand
gebracht, maar in materiële zin is er
een volstrekt andere interpretatie
gegeven dan die welke ten tijde van
de behandeling van het wetsontwerp
in de Kamer op basis van de toenmalige memorie van toelichting en de
toelichting op de richtlijn, werd
gegeven. De nieuwe interpretatie
wijkt ook af van de interpretatie van
andere EG-lid-staten. Zowel in
Duitsland als Frankrijk wordt deze
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bepaling bij faillissementen wel
gehanteerd, zij het dat deze - de
Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid wees er ook op door een anders in elkaar zittend
ontslagrecht een ander effect krijgt.
Wij dringen er bij de Regering op
aan om, alvorens de hele bepaling
overboord te gooien, eerst een
behoorlijk afgewogen wetsontwerp in
te dienen, opdat de Kamer zich
daarover kan uitspreken. In dat
wetsontwerp zullen de belangen van
de werknemers behoorlijk beschermd
moeten worden.
De Regering moet niet weer met
een ad-hoc-interpretatie komen.
Bedrijfsverenigingen zijn op dit
moment niet aan de interpretatie
gehouden, want het is nog geen
formele wijziging van wetgeving. Een
wetsontwerp verschaft duidelijkheid
aan de bedrijfsverenigingen en de
rechterlijke macht.
Het mondeling overleg met de
Kamer op 22 september jongstleden
heeft er niet toe geleid dat de interpretatie van de Minister, de zoals
indertijd verwoord door de heer
Frima, door een meerderheid van de
Kamer aanvaard werd. Zowel de heer
Weijers als ik hebben daarvan
uitdrukkelijk afstand genomen. De
Minister gaat toch met deze interpretatie door. Materieel gezien wijzigt hij
hierdoor de wet. Ik vind het onaanvaardbaar als dit buiten de Kamer om
gebeurt.
De Minister heeft ook gezegd, dat
de rechterlijke macht niet wordt
overbelast. Ik bestrijd zijn opmerkingen
op dat punt. Elk groot faillissement is
op dit moment aanleiding voor
uitgebreide kort-geding-procedures.
Elk faillissement waarbij een deel van
de werknemers moest afvloeien heeft
tot een procedure geleid bij de
kantonrechter. De Minister kan dus
niet zeggen, dat er door deze wijze
van procederen geen extra belasting
van de rechterlijke macht optreedt.
De Minister zegt dat dit wetsontwerp
leidt tot behoud van een deel van de
werkgelegenheid. Wij zijn er ook niet
voor om geen enkele wijziging aan te
brengen. Ik heb dat mondeling
overleg in september niet voor niets
aangevraagd. Ik ben het met De
Liagre Böhl eens, dat deze wetgeving
een onbedoeld neveneffect heeft en
wij moeten daar niet mee door gaan.
Alleen de wijze waarop de Regering
deze kwestie behandelt, is voor ons
onaanvaardbaar. Wij blijven van
mening dat de Regering met behoorlijke wetgeving dient te komen en ik
dien dienaangaande een motie in.
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Motie
De Voorzitter: Door het lid Salomons
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de wet inzake het
behoud van rechten van werknemers
bij overgang van ondernemingen de
facto buiten werking is gesteld in
faillissement en surséance van
betaling door de richtlijnen van de
Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid dd. 17 mei jl. en de
brief van de Minister van Justitie van
6 april jl.;
overwegende, dat een zo ingrijpende
wijziging van wetgeving in materiële
zin niet dan na behoorlijk overleg en
instemming van de Staten-Generaal
tot stand dient te komen;
nodigt de Regering uit, haar opstelling
inzake de artikelen 1639 bb en
volgende van het Burgerlijk Wetboek
te heroverwegen en zo spoedig
mogelijk voorstellen van wet ter zake
in te dienen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 1 (17 981).

D
Mevrouw Brouwer (CPN): Voorzitter!
De problemen bij de toepassing van
de artikelen 1639 aa en volgende zijn
bekend. Het belang van de werkgelegenheid is genoemd. Natuurlijk gaat
het ook om de positie van de werknemers en de positie van de bedrijfsverenigingen.
Het is niet toevallig dat de discussie
over deze artikelen juist in deze tijd
volop wordt gevoerd. Het heeft
natuurlijk te maken met een aantal
concrete gevallen. Ik denk aan de
Heidemaatschappij, de Ogem en vele
andere bedrijven, waarbij deze
artikelen een rol hebben gespeeld.
Het is in deze situatie te verwachten,
dat de Regering vraagt om een
grondige advisering en een snelle
wetgeving.
Ik vind het op zichzelf heel goed, dat
mevrouw Salomons deze interpellatie
heeft aangevraagd. Het uitgeven van
richtlijnen, zoals door de Minister is
gedaan, is namelijk iets anders dan
een bespreking over hetgeen wij met
de wetgeving moeten doen. Ik denk
dat mevrouw Salomons gelijk heeft,
dat de betekenis van de richtlijn
gelegen is in de wijziging van de
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De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
Voorzitter! Het ontwerp, dat heeft
geleid tot de wet van 15 mei 1981
heeft in deze Kamer nauwelijks
aandacht getrokken. Zoveel te meer
aandacht zal de wet na haar totstandkoming vragen. Een op het eerste
gezicht nuttige wetswijziging, vooral
met het oog op de werknemersbelangen, lijkt een averechtse uitwerking te
krijgen, vooral in situaties van
surséance en faillissement. De wet

blijkt in die situaties voor problemen
te zorgen, niet omdat werknemers
worden overgenomen, maar juist
omdat zij niet worden overgenomen.
Niet alleen crediteuren, maar ook
werknemers en bedrijfsverenigingen
worden gedupeerd.
Hoe is dit nu mogelijk bij een
wetswijziging die qua principe toch
een eenvoudige variant op het
beginsel, koop breekt geen huur, is? Ik
merk nog op dat in onderscheid met de
voorheen bestaande situatie, thans pas
met recht kan worden gesteld dat bij
verkoop en overdracht van een
onderneming of een deel daarvan de
werknemers worden meeverkocht. Ik
mag ook niet nalaten op te merken, dat
vanuit een principiële benadering van
de arbeidsverhouding moet worden
gesteld, dat het persoonlijk karakter
van de arbeidsovereenkomst door de
wetswijziging wordt aangetast.
Eigenlijk moet ik zeggen: verder
aangetast, want dit persoonlijke
element was, zeker in de grote
onderneming, reeds in vergaande
mate aangetast ten gevolge van de
schaalvergroting en functieversmalling. Ligt de eigenlijke kern van de
problematiek niet in het volgende?
Hoewel voor de verkrijger van een in
grote problemen verkerende onderneming de mogelijkheid bestaat om na
de overdracht te reorganiseren en om
economische redenen een ontslagaanvraag in te dienen voor de werknemers,
welke hij niet kan houden, hebben de
wettelijke bepalingen tot gevolg dat
deze mensen intussen wel bij hem in
dienst zijn, die hij gedurende die
periode en over de opzegtermijn het
loon moet doorbetalen, daarbij
rekening houdend met al hun bij de
vorige werkgever opgebouwde
rechten. Dit kan niet worden ontkend.
Het is gebleken dat dit, nog afgezien
van de financiële claims, psychologisch voor de nieuwe ondernemer
niet aantrekkelijk is. Hoewel het
vraagstuk aanzienlijk complexer is,
wordt dit debat uitsluitend op de
belangen van de werknemers gericht.
De vraag is gewettigd of daarmee
geen kort-zicht-politiek wordt bedreven. Wij hebben immers reeds een les
gehad: de averechtse of boemerangwerking van de artikelen 1639 aa en
volgende van het Burgerlijk Wetboek.
De Regering heeft in de brief van 6
april jongstleden maatregelen in het
vooruitzicht gesteld. De vraag is
echter op haar plaats, welke armslag
de Regering in dezen heeft.
Is het oordeel over het werkingsgebied van de artikelen 1639 aa en
volgende uiteindelijk niet voorbehou-
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praktijk. Immers, de praktijk, die tot nu
toe gold, is een andere dan die de
Minister tot stand wil laten komen via
deze richtlijn.
Het gaat dan ook om een politieke
ingreep in de interpretatie van de
wetgeving. De geldigheid van de
richtlijn voor directeuren van GAB's is
daarmee ter discussie gekomen. Je
zou kunnen zeggen, dat die directeuren
gebonden zijn aan de wetgeving en
dat een richtlijn, die adviseert tot
gedeeltelijke opzijzetting van deze
wetgeving, toch wat merkwaardig
overkomt.
Het tweede bezwaar, dat ik deel met
mevrouw Salomons, is dat deze
richtlijn vooruitloopt op de wetgeving.
Wij krijgen de indruk, dat de Minister
de bedoeling heeft een bepaalde
praktijk te vestigen en daarmee tracht
de adviesorganen met een voldongen
feit te confronteren. Stel dat de
wetgever tot een heel andere conclusie
komt op grond van de problemen, die
zijn gerezen met deze artikelen. Dat
zou betekenen, dat de wetgever bij
toekomstige wetgeving opnieuw de
praktijk zou moeten wijzigen. Ik vind
dit in strijd met een zorgvuldige
wetgeving.
De Minister kan een bepaalde
interpretatie aan de wetgeving geven,
omdat hij van mening is dat de wet
niet goed functioneert of uitgevoerd
wordt, maar hij mag niet gaan zitten
op de stoel van de wetgever noch op
die van de rechter. Ik begrijp uit de
antwoorden van de Minister, dat deze
richtlijn niet treedt in de bevoegdheden
van de wetgever. Wel zal een grondige
wijziging van de praktijk optreden.
Voorzitter. Ik denk dat het gevaar
groot is dat de handelwijze van de
Minister de positie van adviesraden
en de wetgever zwakker maakt. Je kan
zeggen: er moet snel worden ingegrepen in de huidige problemen. Die zijn
echter bijzonder gecompliceerd.
Daarom zijn een sterke positie van de
adviesraden en een zorgvuldige
wetgeving van groot belang.

D

den aan het hof van justitie? Trouwens,
ook bij de maatregel die thans,
vooruitlopend op een breder pakket,
door middel van het verstrekken van
nieuwe richtlijnen aan de directeuren
der GAB's van 17 mei jongstleden is
genomen, past een fundamentele
vraag. Welk gezag en verbindende
kracht hebben deze richtlijnen? Zijn
de directeuren niet zelfstandig en
autonoom in de aanwending van hun
beslissingsbevoegdheid? Welke rol
spelen de adviescommissies van de
GAB's?
Gebleken is uit de ervaringen met
de wet van 15 mei 1981 dat inbouw in
een bestaand wettelijk stelsel van
uitheems recht aanzienlijk moeilijker
is dan de zelfstandige constructie van
de onderdelen. Het arbeids- en
faillissementsrecht in ons land is niet
afgestemd op het bestaan van
complexe concernstructuren. Dit
vraagstuk vereist een diepgaande en
afgewogen bezinning.
Wij stemmen in zoverre met de
interpellante in, dat ook naar onze
opvatting moet worden voorkomen
dat men faillissementen gaat creëren
om daarna afgeslankt verder te
kunnen gaan. Het zal echter niet
eenvoudig zijn om een regeling te
ontwerpen, waarin op evenwijdige
wijze met alle in aanmerking komende
belangen rekening wordt gehouden
en waarin niet bij de poging de
kwaden te bestrijden ook de goeden
moeten lijden.

D
De heer Van Dam (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil slechts twee formele
opmerkingen maken. De eerste is dat
wij voortzetting van de discussie over
de problemen rond de artikelen 1639
aa en volgende van het B.W. niet
passend want niet elegant vinden
voordat de adviezen van de Sociaal
Economische Raad en de Sociale
Verzekeringsraad zijn ontvangen.
De tweede opmerking is dat de
richtlijnen van 17 mei aan de directeuren van de gewestelijke arbeidsbureaus van de Minister van Sociale
Zaken het predikaat 'definitief' hebben
meegekregen. Gelet op mijn eerste
opmerking meen ik dat dat niet juist is
en dat de richtlijnen een tijdelijk
karakter moeten hebben totdat de
gehele discussie is afgesloten. Is de
Minister van Sociale Zaken het met
die opvatting eens?

D
Minister Korthals Altes: Mijnheer de
Voorzitter! Ik denk dat ik toch even
terug moet in de geschiedenis, vooral
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nu de interpellante zegt dat er na de
totstandkoming van de wet een soort
aanvulling op de memorie van
toelichting zou zijn gegeven. De heer
Van Dis heeft terecht gezegd, dat het
wetsontwerp, dat leidde tot de wet
van 15 mei 1981, niet zoveel belangstelling heeft gehad in de Kamer. De
uitvoering van de richtlijnen in geval
van faillissement en surséance van
betaling is noch schriftelijk noch
mondeling in de Kamer aan de orde
gesteld. De problemen hebben zich
gemanifesteerd nadat de wet tot
stand was gekomen. De rechtspraktijk
heeft erop gewezen dat er fricties
waren ontstaan in het stelsel.
Mevrouw Salomons (PvdA): Nu
concentreert de Minister zich weer op
het faillissement. Ik ontken niet dat er
op dat punt problemen bestaan, maar
de wezenlijke problemen hebben te
maken met het ontslagrecht. De wijze
waarop dat is gestructureerd, maakt
de situatie in Nederland anders dan in
andere landen. Daar heb ik in het
verleden al eens op gewezen, maar
ook toen was de Minister van Justitie
niet in staat daarop een behoorlijk
antwoord te geven. Het vervelende is
nu dat er weer ad hoc maatregelen
worden genomen om een gat te
dichten. Daar heb ik geen vertrouwen
in.

verwacht. Als de Minister op de
hoogte was van hetgeen wij indertijd
hebben bepleit - daar staan wij nog
steeds achter - had hij geweten dat
wij van mening zijn dat er een
inhoudelijke en preventieve toetsing
in stand moet blijven, maar dat de
procedure bij overneming moet
worden versneld.
In die zin onderschrijven wij de
opmerkingen van de commissie-Van
der Grinten over versnelling van
procedures. Dat is namelijk voor
werkgevers en werknemers van
wezenlijk belang. Als echter sprake is
van inhoudelijke en materiële wijzigingen, zeg ik hetzelfde als ik vandaag
ook al heb gedaan: Komt u eerst maar
eens met deugdelijke wetgeving. Dat
is ons verwijt
Over het onderwerp van de interpellatie heb ik zoeven gezegd, dat niet
alleen de artikelen, maar ook de
werking ervan aan de orde is. Het
onderwerp wordt mede bepaald door
de vragen en die betreffen onder
andere ook de ontslagprocedure. Ik
vind het niet redelijk dat de Minister
zich op deze manier er onderuit
probeert te werken.

Mevrouw Salomons (PvdA): Toen ik
deze interpellatie aanvroeg en nog
eens doorlezend wat ik tijdens het
mondeling overleg heb gezegd, had ik
deze 'advocatenopmerking' wel

Minister Korthals Altes: Ik ben blij,
mijnheer de Voorzitter, dat ik verder
kan gaan met mijn antwoord, omdat
dit antwoord dat ik op grond van mijn
notities wil geven, op al deze vragen
van mevrouw Salomons antwoord zal
geven, als er althans maar geduld
wordt geoefend. Overigens heb ik mij
nooit geschaamd voor het feit dat ik
in het verleden advocaat was en
vandaag des te minder, omdat het
probleem waar wij vandaag over
spreken pas in de rechtspraktijk is
gebleken er te zijn. Ik denk dat ons als
wetgever dan ook juist enige bescheidenheid past.
Wat is er gebeurd, nadat de rechtspraktijk had ontdekt dat deze
spanning bestond? Er heeft toen een
mondeling overleg plaatsgevonden
op 29 september jl. waarin Minister
De Ruiter de toezegging heeft gedaan
contact op te nemen met Brussel over
de interpretatie.
Dat contact is opgenomen en heeft
geleid tot een juridische standpuntbepaling van Brussel. Deze is op het
bureau gekomen van de opvolger van
Minister De Ruiter die toen, in overleg
met de andere betrokken Ministers,
op 6 april 1983 een brief heeft geschreven aan de Kamer, waarin een nader
regeringsstandpunt is opgenomen.
Deze brief is in handen gesteld van de
vaste Commissie voor Justitie van
deze Kamer. De commissie had op dat
ogenblik geen behoefte aan een
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Minister Korthals Altes: Ik ben
gelukkig in staat, behoorlijkte antwoorden en, als het nodig is, met wetsvoorstellen te komen. Het antwoord op
deze interruptie luidt dat het onderwerp van deze interpellatie de
werking van de artikelen 1639 aa en
volgende van het Burgerlijk Wetboek
is en niet het Buitengewoon Besluit
Arbeidsverhoudingen van 1945 en in
het bijzonder artikel 6 daarvan dat de
ontslagvergunning van de directeur
van het GAB noodzakelijk maakt.
Ik begrijp nu dat de interpellante
een krachtig voorstandster is van
oplossing 1 die wordt aanbevolen
door de commissie-Van der Grinten,
namelijk om de preventieve ontslagtoets in de Nederlandse wetgeving op
te heffen. Misschien dat het kabinet
naar aanleiding van deze opmerking
van de oppositie zijn standpunt moet
herzien. Ik moet echter toegeven dat
de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid de eerste woordvoerder op dit punt is.

nadere gedachtenwisseling erover en
heeft die nadere gedachtenwisseling
uitgesteld. Ik vind het dan enigszins
verbazingwekkend - terwijl het de
commissie vrijstaat om op elk door
haar gewenst moment alsnog een
mondeling overleg over die briefte
openen of een commissievergadering
te beleggen; uiteraard is dat aan de
commissie - dat ik nu hier door
middel van een interpellatie in de
Kamer wordt ontboden om alsnog
over die briefte spreken.
Ik vind het ook verbazingwekkend
dat er een motie wordt ingediend,
waarin de Regering wordt uitgenodigd
om allerlei stappen te nemen, terwijl
wij niets anders hebben gedaan dan
een toezegging uitvoeren, een brief
schrijven aan de Kamer, waarbij het
de Kamer vrij stond daarop te reageren. Dat ten slotte nog de voorzitter
van de vaste Commissie de motie
ondersteunt, geeft toch wel een beetje
de verwarring weer die over dit
onderwerp bestaat.
Mevrouw Salomons (PvdA): Voorzitter! Ongeacht wat de commissie
besluit, kan de Kamer altijd een
interpellatie toestaan en gelukkig is de
Kamer zo vriendelijk geweest om mij
deze interpellatie toe te staan. De
vaste Commissie nu had besloten
- op dit punt bestaat nu de verwarring
- om te wachten op de wetgeving die
de Minister in diezelfde brief aankondigde. Dat gold voor de vaste Commissie voor Sociale Zaken, maar ook voor
de vaste Commissie voor Justitie. Als
dan, nog voordat de wetswijziging de
Kamer heeft bereikt, zo twee maanden
later een aanzienlijke beleidswijziging
plaatsvindt, dan is dat voor de Kamer
aanleiding op daarop te reageren.
Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh
(VVD): Het is misschien toch nuttig
even op te merken dat wij niet zouden
wachten op de wetgeving, maar op
het advies van de SER, enz.
Minister Korthals Altes: In de brief
hebben wij gesteld dat dit onze
interpretatie was en dat wij het beleid
daar intussen op zouden afstemmen.
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft dat gedaan en
heeft daarop volgens mij in eerste
instantie al een duidelijk antwoord
gegeven, maar wellicht kan hij dat
straks nog even nader toelichten.
Ons is verweten, dat onze interpretatie van de werking van de richtlijn
- nl. dat deze niet van toepassing is
bij faillissementen en dergelijke
- afwijkt van die in alle andere landen.
Mijn antwoord daarop luidt, dat dit
niet waar is. In Frankrijk moet de
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aanpassing van de wetgeving nog
plaatsvinden. Bij de voorbereiding
van die aanpassing blijkt duidelijk dat
Frankrijk zich op het standpunt stelt
dat deze richtlijn niet van toepassing
is in geval van faillissement en
dergelijke. De opmerking mist dus
feitelijke grondslag. Dat wordt nog
eens extra onderstreept door het
juridische standpunt dat Brussel
inmiddels heeft ingenomen en dat
uitgangspunt is geweest voor onze
brief van 6 april jongstleden.
De opmerking dat de curator niet de
wettelijke plicht heeft, te letten op
andere belangen dan die van de
schuldeisers is op zichzelf juist. Ik
meen echter dat wij er wel degelijk
oog voor moeten hebben dat de
ontwikkeling in het faillissementsrecht,
sedert de Faillissementswet tot stand
is gekomen, zodanig is dat andere
belangen, in het bijzonder die van de
continuïteit van de onderneming, van
de daaraan verbonden arbeidsplaatsen
en de daarbij werkzame werknemers,
zo veel als mogelijk is in het oog
worden gehouden en in het beleid
worden verwerkt.
Dat kan alleen bij bepaalde faillissementen, namelijk die waarbij middelen
aanwezig zijn om het bedrijf voort te
zetten en die waarbij het bedrijf van
dien aard is dat er überhaupt een
overnemer voor te vinden is. Bij de
faillissementen waarbij de toestand
van de boedel zo negatief is dat het
bedrijf niet kan worden voortgezet en
er geen overnemer voor het bedrijf
als geheel te vinden is, staan uiteraard
ook de curator en de rechter-commissaris machteloos.
In die gevallen kan men - ook al zou
men willen - de belangen van de
werknemers niet anders in acht
nemen dat is geschied door bij
voorbeeld de invoering van de
bepaling in artikel 42a en volgende
van de Werkloosheidswet.
Ik zal nu spreken over de druk op de
rechterlijke macht. Ik zou miskend
hebben dat de interpretatie die wij
geven aan artikel 1639aa en volgende
zou hebben geleid tot extra druk op
de rechterlijke macht en aanleiding
zou hebben gegeven tot veel korte
gedingen. Naar mijn mening is ook
hierbij een misverstand in het spel. De
meeste van die korte gedingen zijn
namelijk van vóór 6 april 1983.
Wij menen juist dat wij de aanleiding
tot het voeren van die korte gedingen
door onze interpretatie belangrijk
hebben verminderd. De vraag om
uitspraken van de onafhankelijke
rechter helemaal wegnemen, is niet
mogelijk.
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Ik heb al gezegd dat het juist was
dat de heer Van Dis erop heeft
gewezen dat bepaalde aspecten van
deze wetgeving in eerste instantie te
weinig belangstelling heeft gekregen
van de wetgever en dat zich dat nu
wreekt, doordat wij daar nu nader
over moeten spreken. De toezegging
die wij hebben gedaan, namelijk dat
er een nadere wetgeving komt, doen
wij gestand. Wij wachten echter nog
op het advies dat is gevraagd aan de
de Sociaal-Economische Raad.
Ik meen hiermee de vragen, voor
zover ze mij aangingen, heb beantwoord.

D
Minister De Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Mevrouw Brouwer heeft
erop gewezen dat de richtlijnen aan
de directeuren van de GAB's zijn
verstrekt, gericht zijn op een wijziging
van de praktijk. Dat is natuurlijk juist.
Dat was ook de bedoeling van die
richtlijnen. De richtlijnen berusten op
de brief van 6 april die een interpretatie
geeft van de EG-richtlijn. Mijn collega
van Justitie heeft gezegd hoe dat in
zijn werk is gegaan en dat het mogelijk
is om die interpretatie eraan te geven,
zeker zolang uitspraken van het Hof in
Luxemburg ontbreken. Het was echter
ook nodig om de praktijk te wijzigen.
Wij hadden te veel gevallen waarin
de tot dan geldende interpretatie van
artikel 1639 aa een grote belemmering
vormde bij overname van bedrijven,
met onaanvaardbare sociale en
economische gevolgen voor vooral de
werknemers.
De heer Van Dam heeft gevraagd
welk gezag de richtlijnen voor de
directeuren van de GAB's hebben.
Daarover mag geen misverstand
bestaan. Dat misverstand bestaat in
de praktijk echter wel, blijkens ook de
brief van de FNV. Daarin wordt
gesteld dat de directeuren van de
Gewestelijke Arbeidsbureaus in de
uitoefening van hun taak ingevolge
artikel 6 BBA zelfstandig zijn en
derhalve niet worden gebonden door
richtlijnen van de Minister.
De heer Van Dam (CDA): De Minister
moet naar de heer Van Dis kijken.
Minister De Koning: Inderdaad, ik zal
dat gaarne doen.
Mevrouw Salomons (PvdA): De
Minister zegt dat de richtlijnen niet
meer zijn dan een indicatie. De
gerezen problemen moesten worden
opgelost. Dit stond in de brief van 6
april. De Minister zegt in zijn brief van
14 juni aan de voorzitter van de vaste
Commissie voor Sociale Zaken, dat hij
het wenselijk acht vooralsnog niet te
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overleggen. Ik vind dit een merkwaardige gang van zaken.
Enerzijds verwijst de Minister naar
adviesorganen en acht hij een
wijziging van de interpretatie kennelijk
wenselijk. Anderzijds zegt hij tegen de
medewetgever dat hij er voorlopig
niet over wenst te praten, maar dat de
praktijk wel gewijzigd zal worden. Ik
vind dat dit niet kan.
Minister De Koning: Het is aan de
voorzitter van de vaste commissie om
daartegen bezwaar aan te tekenen.
Dan zal ik mijn oren naar de Kamer
laten hangen, zoals te doen gebruikelijk.
Mevrouw Salomons (PvdA): Dit is nu
de zoveelste keer. De Minister van
Justitie spreekt over de wetgever,
vergetend dat hij op dit moment
medewetgever is, en verwijt zaken
aan de wetgever. Deze Minister
verwijst nu naar de voorzitter van de
vaste Commissie voor Sociale Zaken.
Als lid van de Kamer heb ik het recht
daarover te praten.
Minister De Koning: Dat wordt ook
niet betwist.
Minister Korthals Altes: Waaruit
wordt afgeleid dat ik zou vergeten dat
ik medewetgever ben?
Mevrouw Salomons (PvdA): U stond
de wetgever te verwijten dat enige
bescheidenheid de wetgever paste.
Minister Korthals Altes: Misschien is
het mevrouw Salomons niet bekend,
dat je ook bescheiden kunt zijn over
jezelf. Dat was ik op dat moment.
Mevrouw Salomons (PvdA): Dat weet
de Minister dan goed te verbergen.
Minister Korthals Altes: Ik was alleen
geen medewetgever op het moment
dat de wet van 15 mei 1981 tot stand
kwam.
Minister De Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Ik keer terug tot de interessante vraag van de heer Van Dis, welk
gezag de richtlijnen hebben die de
Minister doet uitgaan naar de directeuren van de GAB's. Ik verwees naar de
opvatting van de FNV dat de directeuren hun taak uitoefenen ingevolge
artikel 6 BBA, dat zij daarbij zelfstandig
zijn en niet gebonden kunnen worden
door richtlijnen van de Minister. Dit is
echter een misvatting.
De directeur van het GAB heeft
weliswaar een taak te vervullen op
grond van artikel 6 BBA, maar bij de
uitoefening van die taak staat hij
onder instructie van de bewindslieden
en van de ambtelijke leiding van het
departement. Hij wordt in de uitoefening van die taak bijgestaan door
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een adviescommissie. Die commissie
heeft tot taak, zoals ook uit de naam al
blijkt, adviezen te geven in concrete
gevallen aan de directeur van het
GAB. In de praktijk blijkt dit uitstekend
te werken.
De heer Van Dam heeft erop
gewezen dat de adviezen die zijn
gevraagd aan de Sociaal-Economische
Raad en de Sociale Verzekeringsraad
nog niet binnen zijn. Op grond
daarvan zou het naar zijn mening
onjuist moeten worden geacht, thans
de richtlijnen al het stempel definitief
te geven. Hij stelt voor die richtlijnen
slechts tijdelijk te doen gelden.
Ik heb in eerste termijn al gezegd
dat de adviesaanvragen niet zijn
gericht op het beleid ten aanzien van
ontslagvergunningen. Ik verwacht dus
niet dat het uitbrengen van adviezen
daarin verandering zal brengen. Dat
doet er echter ook niet zoveel toe. Het
is vanzelfsprekend dat richtlijnen op
ieder moment weer ter discussie
kunnen worden gesteld in de Kamer.
Het is ook vanzelfsprekend dat
richtlijnen in discussie kunnen komen
naar aanleiding van adviezen van
advieslichamen zoals de SER en de
Sociale Verzekeringsraad. Als het
woord 'definitief' erboven staat, moet
daaraan zeker niet de betekenis
worden gehecht dat wij op voorhand
niet bereid zouden zijn de richtlijnen
te herzien indien de noodzaak daarvan
mocht blijken.

D

Aan de orde is de interpellatie-Weijers/
Van der Burg, gericht tot de Ministers
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en van Binnenlandse Zaken, over de
vakantietoeslag van trendvolgers en
ambtenaren.
Tot het houden van deze interpellatie
is verlof verleend in de vergadering
van 23 juni 1983.
[De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.]2

D
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik neem aan dat de
Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid mij op een ander
punt in dit Huis kan horen.
In het afgelopen parlementaire jaar
heeft het inkomensplaatje meer dan
ooit tevoren een rol gespeeld in het
sociaal-economisch beleid. Direct na
Prinsjesdag verklaarde de fractie van
het CDA, zich niette kunnen verenigen
met het toen gepubliceerde koopkrachtbeeld. De voorzitter van mijn
fractie vroeg tijdens het debat over de
regeringsverklaring aan het kabinet
om met wijzigingsvoorstellen te
komen waarbij de hoogste inkomens
de zwaarste lasten zouden dragen.
Na de wijzigingsvoorstellen van het
december-debat ontstond een beeld
dat de instemming had van de fractie
van het CDA. Dat beeld was acceptabel,
te meer daar een dekking werd
gevonden voor een eenmalige
uitkering die het koopkrachtverlies

voor de echte minima over 1983
geheel zou compenseren.
Na december 1982 is het koopkrachtbeeld in onze ogen verslechterd. Dit is
met name verklaarbaar, doordat
werkgevers en werknemers geen
overeenstemming bereikten over het
maximeren van het vakantiegeld. Mijn
fractie had waardering voor het
beroep dat het kabinet veelvuldig
naar de sociale partners toe heeft
gedaan, om het vakantiegeld te
maximeren. Er bestaat echter ook
begrip voor het feit dat het kabinet
niet bij machte is om door middel van
een partiële loonmaatregel het
vakantiegeld af te romen en af te
toppen. Dit zou de c.a.o.-afspraken
over arbeidstijdverkorting teniet doen.
Terugkijkend op het loonbeleid voor
1983 is de fractie van het CDA weinig
gelukkig met het inkomensbeeld dat
thans is ontstaan. Over het niet
bereiken van overeenstemming
tussen werkgevers en werknemers
om het vakantiegeld voor hogere
inkomens te maximeren, heeft de
fractie van het CDA een les geleerd.
Dat het in 1984 zo niet kan, is duidelijk
terug te vinden in de motie-De
Vries/Nijpels over het inkomensplaatje.
Op het punt van de vakantietoeslag
is de fractie van het CDA in het
verleden ook al duidelijk geweest,
toen zij middels een kameruitspraak
getracht heeft het vakantiegeld
blijvend op 7,5% te maximeren als
uitdrukking van solidariteit met de
laagste uitkeringen. Wij wilden

Minister Korthals Altes: Mijnheer de
Voorzitter! Tot slot een opmerking
over de motie. De Regering wordt
uitgenodigd haar opstelling inzake
artikel 1639bb en volgende van het
Burgerlijk Wetboek te heroverwegen.
Aan deze uitnodiging zouden wij geen
gevolg willen geven. In die zin zouden
wij aanvaarding van de motie willen
ontraden. Vervolgens wordt de
Regering uitgenodigd, zo spoedig
mogelijk voorstellen van wet ter zake
in te dienen. Hiertoe hadden wij ons
reeds bij brief van 6 april jl. bereid
verklaard en in dat opzicht is de motie
overbodig.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Namens de Kamer
dank ik de Regering voor de verstrekte
inlichtingen.
Ik stel voor, aan het eind van de week
over de ingediende motie te stemmen.
Daartoe wordt besloten.
De heer Weijers (CDA)
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Minister Rietkerk: Mijnheer de
Voorzitter! In antwoord op de gestelde
vragen, voor zover mij regarderend,
zou ik het volgende willen zeggen.
De eerste vraag betreft het feit, dat
ik heb toegezegd de Kamer in kennis
te stellen van de uitkomst van het
overleg met de ambtenarenorganisaties over de vakantie-uitkering aan
ambtenaren in 1983, alvorens ter zake
een beslissing te nemen.
De kwestie van de vakantie-uitkering
voor het overheidspersoneel voor het
jaar 1983 is nog in de laatst gehouden
vergadering van het georganiseerd
overleg in ambtenarenzaken aan de
orde geweest. In dat overleg heeft
geen evaluatie plaatsgevonden van
de ontwikkeling van de vakantietoeslag
in het bedrijfsleven. Mijn brief van 18
april 1983 aan de Centrale Commissie, waarin ik van mijn kant die
ontwikkelingen in het kort heb
weergegeven, had aanleiding kunnen
zijn voor een evaluatie.
De Centrales van overheidspersoneel hebben echter wegens het
ontbreken van duidelijkheid met

betrekking tot een door hen gewenste
zogenaamde geschillenregeling
geweigerd advies uit te brengen over
mijn voorstel tot verlenging van de
huidige beperking tot 7,5% met een
daarbij behorend maximumbedrag tot
1 juni 1984. U weet dat de huidige
Wet loopt tot 1 oktober van dit jaar.
Over een beginselverklaring
daartoe is aan de Kamer mededeling
gedaan in de Voorjaarsnota. In het
laatstelijk gehouden overleg hebben
de centrales verklaard, op grond van
dezelfde overweging, ook geen
overleg te willen voeren over het
voorontwerp van wet tot voortzetting
van de zojuist genoemde beperking.
In antwoord op vraag 2, of het waar
is dat het kabinet besloten heeft het
vakantiegeld voor ambtenaren in 1983
ter verhogen van f5200 tot f 5600, kan
ik zeggen dat dit inderdaad het geval
is. Hoe zich dat verhoudt tot hetgeen
ik zojuist uiteen heb gezet, is niet zo'n
moeilijke zaak.
In de Voorjaarsnota is meegedeeld
dat de beperking van de vakantie-uitkering in de collectieve sector tot
7,5% met een maximum zou worden
gecontinueerd. Met betrekking tot het
maximumbedrag voor de zogenaamde
trendvolgers is toen als vanzelfsprekend aangenomen dat de Wet
Minimumloon- en vakantiebijslag zou
worden toegepast. Eveneens is toen
verondersteld dat het nieuwe maximumbedrag voor de overheidssector
zou gelden.
Op vraag 4 kan ik antwoorden dat
het besluit al was genomen, maar dat
de formalisering van dat besluit in de
vorm van een ontwerp-algemene
maatregel van bestuur op de agenda
voor de komende Ministerraad staat.
Wat vraag 5 betreft, kan ik zeggen
dat de bedragen over de maanden
januari tot en met mei al zijn uitbetaald
aan bij voorbeeld departementspersoneel en personeel bij andere sectoren
van de overheidsdienst. Ik kan
hetzelfde niet zeggen van bijvoorbeeld
het personeel van lagere overheden,
want daarin heb ik onvoldoende
inzicht. De aanpassing is dus deels
wel en deels niet uitbetaald. Ik sluit
hierbij aan op vraag 6. De opmerkingen
van de vice-Minister-President doelen
op deze situatie dat er deels wel en
deels niet is uitbetaald.
Ik kom op vraag 7. Dit lijkt mij heel
duidelijk. Het kabinet heeft voor de
overheidssector zowel tot aftopping
alstot korting van de vakantie-uitkering
besloten. Dat bedrag van f400 heeft
betrekking op de beperkte uitkering
en is in dit verband niet relevant. Het
beleid van het kabinet met betrekking
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Weijers
bovendien dat vakantiegeld aftoppen
ten behoeve van een redelijk inkomensbeleid.
De vice-Minister-President, de heer
Van Aardenne, typeerde tijdens een
persconferentie op 17juni de bezwaren
van de fractie van het CDA tegen een
verhoging van het vakantiegeld voor
hogere ambtenaren en trendvolgers
als 'het maken van een mug tot een
olifant'. Mijn fractie heeft grote
moeite met deze uitspraak. Het
kabinet dient te beseffen dat voor het
noodzakelijke proces van economisch
herstel en arbeidstijdverkorting de
komende jaren nog pijnlijke inkomensoffers gebracht zullen moeten
worden.
De overheid zou juist door haar
beleid het voorbeeld moeten geven
en niet het beroep op de sociale
partners het vakantiegeld te maximeren moeten ontkrachten door zelf het
vakantiegeld wel deels uit te betalen
en daardoor het inkomensbeeld
negatief te beïnvloeden.
Voorzitter, om in de beeldspraak
van de vice-Minister-President te
blijven: ik onderken dat het in de
miljardendans in dit Huis om een
muggescheet gaat, maatschappelijk is
het echter een muggebeet! Dit
irriteert de mensen en zelfs sommigen
die dit douceurtje hebben ontvangen,
getuige de reactie van ambtenaren in
dienst van de gemeente Amsterdam.

D

tot die aftopping en korting is heel
duidelijk. Daarbij heeft het kabinet het
voortouw genomen voor de collectieve
sector. Dat blijft onverkort overeind
staan.
In antwoord cp vraag 8 herhaal ik
dat met het besluit tot aftopping en
beperking van de vakantie-uitkering
de overheid een duidelijk voorbeeld
heeft gegeven. In de particuliere
sector is vrijwel overal de vakantie-uitkering op 8% gesteld. Ik geef een
voorbeeld voor de percentages bij de
overheid, inclusief de desbetreffende
f400. De laagste ambtelijke njveaus
ontvangen 7,5%, de hoofdadministrateur ontvangt 6%, de directeur
ontvangt 5%, de hoogleraren ontvangen 4,2% en de directeuren-generaal
3,9%. Daarmee is toch heel duidelijk
aangetoond wat de heer Weijers als
wenselijk heeft gesteld voor de
inkomensverhouding voor deze
periode.
Op vraag 9 kan ik meedelen dat met
de uitkering die nu aan de orde is een
bedrag is gemoeid van circa f6 min.
Dat is op een totale loonsom voor de
collectieve sector van ongeveer f70
mld. nog geen 0,01%. Aansluitend
op vraag 10 merk ik op dat dit bedrag
is inbegrepen in de zogenaamde
staartpost van de Miljoenennota 1983.
Ik meen dat de vragen 11 en 12 niet
op mijn terrein liggen, maar dat mijn
collega van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarop zal ingaan.
In antwoord op de laatste vraag stel
ik dat het na het voorafgaande
hopelijk duidelijk is dat het kabinet
van mening is dat de voorgenomen
verhoging doorgang moet vinden.

D
Minister De Koning: Mijnheer de
Voorzitter! In antwoord op de vragen
11 en 12 wil ik zeggen dat, uitgaande
van het beginsel van gelijke behandeling van alle werknemers in de
collectieve sector, het beleid van het
kabinet er met betrekking tot de
arbeidsvoorwaarden in de verschillende delen van de collectieve sector op
gericht is een zoveel mogelijk overeenkomstige ontwikkeling te realiseren.
Deze lijn willen wij ook aanhouden
ten aanzien van het vakantiegeld.
Voor alle werknemers in de collectieve sector is de beperking van het
vakantiegeld dit jaar gecontinueerd.
Voor de ambtenaren geldt zij - Minister
Rietkerk heeft dit zojuist al uiteengezet - op grond van de in december
1982 te stand gekomen ad hoc wet.
Voor de werknemers op wie de
tijdelijke Wet arbeidsvoorwaarden
collectieve sector van toepassing is,
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De Koning
geldt zij op grond van laatstgenoemde
wet.
Op werkgevers en werknemers bij
de bedrijfsverenigingen, de ziekenfondsen en de omroeporganisaties,
die niet onder die wet vallen, heb ik
begin dit jaar een dringend beroep
gedaan bij het arbeidsvoorwaardenoverleg in hun sector als richtlijn te
hanteren de ontwikkeling van de
arbeidsvoorwaarden in de collectieve
sector. Zo lang de resultaten van het
ca.o.-overleg in deze sectoren zich
voltrekken binnen dit kader, zal ik de
beslissing over het aanwijzen van
deze sectoren als vallend onder de
werkingssfeer van de tijdelijke wet
aanhouden.
De resultaten van het overleg bij de
bedrijfsverenigingen zijn zeer onlangs
aan mij voorgelegd. Partijen zijn
overeengekomen de vakantietoeslag
met ingang van 1984 weer te brengen
op het niveau dat gold voor de
wettelijk opgelegde beperking. Ik zal
mij zo spoedig mogelijk over het
totale resultaat beraden.
De uitkomst van het overleg bij de
ziekenfondsen is mij nog niet bekend.
Duidelijk is dat het niet continueren
van de beperking van het vakantiegeld
een niet onbelangrijk verschil zou
betekenen ten opzichte van de
ontwikkeling in de collectieve sector.
Bij de omroep hebben partijen
afspraken gemaakt over de besteding
van de prijscompensatie per 31
december 1982 als onderdeel van de
c a . o . voor 1982. Ik heb de Kamer in
mijn brief van 9 juni jongstleden al
laten weten dat de omroep inmiddels
is aangewezen in het kader van de
tijdelijke Wet arbeidsvoorwaarden
collectieve sector. De beperking van
de vakantieuitkering geldt nu dus ook
voor de omroep, met dien verstande
dat het vakantiegeld dat voor de
aanwijzing uitbetaald is of rechtens
opeisbaar was, mag worden uitgekeerd.
Het door het kabinet gevoerde
beleid ten aanzien van de werknemers
in de collectieve sector betekent een
voortzetting van de beperking van het
vakantiegeld die vanaf 1981 is
doorgevoerd; een beperking met
0,5% voor alle werknemers en een
extra beperking voor de hoger
betaalden door het stellen van een
maximum.
Bij het doorvoeren van die beperking
in 1981 is in overleg met de Kamer
besloten in overeenstemming met het
bepaalde in de Wet m i n i m u m l o o n - en
minimum-vakantiebijslag het maxim u m te stellen op f 5200 op jaarbasis.
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De Wet m i n i m u m l o o n - en m i n i m u m overheidspersoneel en overeenkorrv
vakantiebijslag bepaalt namelijk dat een stige personen, omdat er, voordat het
werknemer recht heeft op ten minste
kabinet een beslissing heeft genomen,
7,5% vakantiebijslag over het loon tot
geen informatieverschaffing heeft
aan het niveau van 3 maal het m i n i m u m - plaatsgevonden aan de Kamer.
loon.
Ik begrijp dat de algemene maatregel
van bestuur thans op de agenda staat
Bij de voortzetting van de beperking
van de Ministerraad van aanstaande
van het vakantiegeld in 1982 is in het
vrijdag wat de formalisering betreft.
kader van de toen geldende wijziging
Gezien de beantwoording van de
van de Wet op de loonvorming de wet
vraag over de uitlatingen van de
m i n i m u m l o o n wat het onderdeel
vice-Minister-President, moet ik
minimumvakantiebijslag betreft,
zeggen dat zijn uitlatingen van
'buiten werking gesteld'. De beperking
afgelopen vrijdag niet als geheel
van het vakantiegeld gold in 1982
correct kunnen worden beschouwd.
voor zowel alle werknemers als voor
de ambtenaren. Eind 1982 is de
Er is immers alleen maar sprake
wijziging van de Wet op de loonvorgeweest van een uitkering aan de
ming geëxpireerd. Daarmee is ook de
departementsambtenaren ter aanpaswettelijke mogelijkheid vervallen o m
sing aan het m a x i m u m van de
de vakantiebijslag vast te stellen op
vakantie-uitkering. De ambtenaren
een bedrag dat lager ligt dan de
werkzaam bij de lagere overheden
uitkomst van de formule, vastgelegd
hebben die uitkering nog niet ontvanin de wet m i n i m u m l o o n .
gen bij de uitbetaling van de vakantieuitkering in mei. De uitlating van
Bij vrijwillige voortzetting van de
Minister Van Aardenne kon er voor de
beperking van het vakantiegeld
argeloze luisteraar op duiden dat alle
dienen de regels van de wet m i n i m u m zaken al waren gedaan. Ik vind het
loon in acht genomen te worden.
spijtig dat dit incorrecte beeld is
Geconstateerd moet worden dat in
opgeroepen.
het bedrijfsleven vrijwel nergens de
Hetgeen heeft plaatsgevonden in de
beperking van het vakantiegeld is
sector van de trendvolgers en hetgeen
gecontinueerd. Met de voortzetting
gaat plaatsvinden in de sector van de
van deze beperking voor de werkneambtenaren, is op zichzelf overeenmers in de collectieve sector is door
komstig de wet. Het kabinet had
het kabinet een consequent beleid
echter ook de vraag onder ogen
gevoerd. De bijstelling van het niveau
moeten zien of dit gezien het toch al
van het m a x i m u m dat in het kader
minder fraaie inkomensplaatje voor
van deze beperking wordt gehanteerd,
1983, maatschappelijk en psycholois in overeenstemming met het
gisch gewenst zou zijn. Ik heb hierop
bepaalde in de wet m i n i m u m l o o n en
van de beide Ministers geen reactie
in lijn met de uitgangspunten van het
gehoord.
in 1981 in gang gezette beleid.
De CDA-fractie acht het niet gewenst
De beraadslaging wordt geopend.
dat de overheid middelen, hoe gering
ook - collega Weijers sprak in dit
D
verband over een muggescheet in het
De heer Van der Burg (CDA): Mijnheer
kader van de miljardendans - ter
de Voorzitter! Ik dank de Regering
beschikking stelt voor de aanpassing
voor de gegeven antwoorden. In
aan het m a x i m u m aan ambtenaren
antwoord op de eerste vraag heeft de
die meer dan f70.000 per jaar verdieMinister van Binnenlandse Zaken
nen. Nogmaals, hoe gering het
gezegd dat het georganiseerd overleg
bedrag ook is, het werkt maatschapheeft geweigerd o m het voorontwerp
pelijk zeer onwenselijk uit. Op dit punt
van wet te bespreken. Er heeft geen
heeft het kabinet de verantwoordelijkevaluatie plaatsgevonden van wat er
heid van de voorbeeldfunctie niet ten
is gebeurd met de vakantietoeslag in
volle beseft. De CDA-fractie wil het
het bedrijfsleven. Evenmin heeft er
kabinet via een motie uitlokken, die
overleg plaatsgevonden over wat er
verantwoordelijkheid alsnog te
moet gebeuren met de vakantie-uitkeaanvaarden.
ring van het overheidspersoneel.
Gezien deze beide punten had het
Motie
kabinet naar het oordeel van de
CDA-fractie de voorbeeldfunctie
De Voorzitter: Door de leden Van der
kunnen handhaven. Naar het oordeel
Burg en Weijers wordt de volgende
van de CDA-fractie heeft het kabinet
motie voorgesteld:
niet voldaan aan de toezegging,
De Kamer,
gedaan in het verslag bij het wetsontwerp-voortzetting van de beperking
gehoord de beraadslaging;
van de vakantie-uitkering voor
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Voorzitter
van oordeel, dat de ontwikkeling van
de inkomensverdeling in 1983
onwenselijk is;
van oordeel, dat met name de
ontwikkeling van de hoogste inkomens
sterk bijdraagt aan dit onwenselijke
beeld;
van mening, dat, juist in een tijd
waarin o m onder meer budgettaire
redenen het m i n i m u m l o o n en sociale
uitkeringen bevroren zijn, het ongewenst is dat de overheid middelen
beschikbaar stelt om de vakantietoeslag van hogere ambtenaren en
vergelijkbare functies in de collectieve
sector, te verhogen;
verzoekt de Regering, de juridische
mogelijkheden te bezien de verhoging
met terugwerkende kracht per 1
januari 1983 terug te draaien, danwei
- wanneer dit juridisch niet mogelijk
zou blijken te zijn - ingaande 1 juli
1983 al die wettelijke maatregelen te
nemen die er toe leiden dat voor de
overige maanden van 1983 de
verhoging van het m a x i m u m van het
vakantiegeld voor topambtenaren en
trendvolgers ongedaan gemaakt
wordt,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 1 (17 982).
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Kan de heer Van der Burg
een toelichting geven op het onderzoek
naar de juridische mogelijkheden? Al
eerder merkte hij op dat wellicht de
lagere overheden nog niet tot betaling
zijn overgegaan en de centrale
overheid wel. Als ik deze twee
uitspraken combineer, moet ik dan
concluderen dat de heer Van der Burg
van mening is dat het juridisch niet
meer mogelijk is o m rijksambtenaren
iets te onthouden, maar dat dit
gelukkig bij de gemeenten en provincies wel mogelijk is en dat w i j dat
laatste dus maar moeten doen?
De heer Van der Burg (CDA): Neen, zo
mag de heer Schutte de motie niet
interpreteren. De motie zal uiteraard
becommentarieerd worden door de
beide bewindslieden. Dan zal de
Kamer vernemen of het kabinet op dit
punt mogelijkheden ziet. Als deze
mogelijkheden niet bestaan, treedt
het tweede gedeelte van het dictum in
werking. Dat betekent dat zes twaalfde
van de 400 gulden maximale aanpassing naar het oordeel van de fractie
van het CDA niet dient te worden
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uitgekeerd bij het vakantiegeld van
volgend jaar mei. Daartoe moeten
dan door de Ministervan Binnenlandse
Zaken en de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid de
geëigende wettelijke maatregelen
genomen worden.
Mevrouw Brouwer (CPN): Moet ik nu
aannemen dat de juridische kennis
van de fractie van het CDA zo zwak is
dat zij zelf niet kan aangeven wat de
mogelijkheden zijn?
De heer Van der Burg (CDA): Ik kan
mevrouw Brouwer geruststellen, want
de juridische kennis van de fractie van
het CDA is groot. Men begrijpt dat het
ook van belang is dat het kabinet
uitspreekt dat, gezien de jurisprudentie
en de precedenten uit het verleden,
het niet mogelijk is o m eenmaal
uitgekeerde vakantiegelden terug te
vorderen.
Mevrouw Brouwer (CPN): Ik neem
aan dat de mogelijkheden zijn ingeschat voordat deze motie ingediend
werd. Ik zou toch graag van de heer
Van der Burg horen wat zijn mening is
over de juridische mogelijkheden.
De heer Van der Burg (CDA): Die
mening zal ik nu niet geven. Ik wacht
het oordeel van het kabinet over het
dictum van de motie op dit punt af.
Ik kom toe aan de bijdrage van de
Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid aan dit interpellatiedebat. Hij heeft medegedeeld dat
beraad plaatsvindt met de trendvolgers over beperking van het vakantiegeld. Ik hoor van hem graag de
toezegging dat zodra het beraad van
de trendvolgers over de toekomstige
vakantiegeldperiode van 1 mei 1983
tot 1 mei 1984 is afgerond, de Kamer
inzicht krijgt in de resultaten ervan. Ik
neem aan dat het kabinet ervan
uitgaat dat het vakantiegeld afgetopt
en afgeroomd blijft en dat de Minister
zich zal inzetten voor handhaving van
f5200 als maximumbedrag in dezen.
Als het georganiseerd overleg blijft
weigeren, te overleggen over het
ontwerp van wet dat de bedoeling
heeft om het vakantiegeld af te romen
en af te toppen tot 1 juli 1984, omdat
de geldende wet op 1 oktober van dit
jaar afloopt, wat zijn dan de voornemens van de Minister van Binnenlandse Zaken?

D
Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! De verhoging van het
vakantiegeld voor ambtenaren en
trendvolgers met een inkomen van
meer dan twee keer modaal met 400
gulden is een incident dat tekenend is
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voor het inkomensbeleid van de
Regering. De hoge inkomens worden
bij elke bezuinigingsdrift ontzien en
krijgen zelfs wat extraatjes toegeschoven - men kan dit ook vergelijken met
de aftrekbaarheid van groot onderhoud - en de lage inkomens worden
extra gepakt. De minima leveren meer
dan 3% in en de topinkomens niets.
De Regering en met haar het CDA
en de VVD jammeren dat het koopkrachtplaatje voor 1983 onbevredigend
is. Iets dergelijks is nu opnieuw
verwoord in de motie die door de
heer Van der Burg zojuist is ingediend.
Wanneer men vraagt o m hierin
verandering te brengen en daartoe
voorstellen te doen, bij voorbeeld een
gelijke vakantie-uitkering voor
iedereen, dan wijst het kabinet dit van
de hand en zegt het niet in staat te zijn
een verandering aan te brengen.
Hierbij w o r d t gewezen op de eigen
verantwoordelijkheid van de sociale
partners, maar die hebben helaas
besloten de vakantie-uitkering niet af
te toppen, waardoor het onbevredigend koopkrachtplaatje in stand blijft.
Dit geldt echter niet voor ambtenaren, want de Regering is werkgever
van die groep. Ik heb sterk de indruk
dat het CDA met deze interpellatie op
een goedkope manier haar geschonden imago wil opvijzelen en de
suggestie wil wekken wel een sociaal
gezicht te hebben.
De f400 vakantiegeld erbij is
inderdaad schadelijk. Ik vind wel dat
het CDA deze kwestie wel heel laat
aankaart, want de vakantie-uitkering
is al in mei uitgekeerd. Het lijkt dan
ook een beetje op stuntwerk, want de
f400 kunnen heel moeilijk worden
teruggevorderd. Wat dat betreft was
de interruptie van mevrouw Brouwer
heel relevant.
Het inkomensplaatje is onbevredigend, stelt de heer Van der Burg, en
daaraan zouden de hoge inkomens
debet zijn. Ik ben van mening dat het
inkomensplaatje onbevredigend is
omdat de laagste inkomens te laag
zijn. Wat dat betreft zou het heel wat
beter zijn als het CDA de eis van f400
van de bijstandsvrouwen had gesteund in plaats van deze interpellatie
te houden.

D
De heer Alders (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Het maximumbedrag aan
vakantiegeld voor de hogere ambtenaren gaat o m h o o g met f400. Dit en
de beantwoording van de bewindslieden en de gestelde vragen doen mij
terugdenken aan de motie van het
CDA en de VVD bij de behandeling
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van de voorjaarsnota. In deze motie
werd als overweging gegeven, dat de
Kamer van oordeel was dat de
ontwikkeling van de inkomensverdeling in 1983 onwenselijk is, en dat met
name de ontwikkeling van de hoogste
inkomens sterk bijdraagt aan dit
onwenselijk beeld.
In dit volstrekt juiste oordeel past
een verhoging van de maximumvakantie-uitkering met f400 voor het overheidspersoneel en overeenkomstige
personen dan ook volstrekt niet. Een
dergelijke verhoging komt namelijk
slechts de hogere inkomens ten
goede.
Het heeft er alle schijn van dat de
Regering het dictum van de CDA/VVDmotie, dat een herhaling in 1984 dient
te worden voorkomen, letterlijk heeft
genomen, en daarom in 1983 gewoon
op de ingeslagen weg voortgaat.
De vice-Minister-President heeft al
eerder en ook vanmorgen weer de
indruk gewekt dat het hier simpel gaat
o m het uitvoeren van de wet. In de
wet inzake het m i n i m u m l o o n - en
•vakantietoelage en met name in
artikel 14 is het allemaal keurig
geregeld. Er is dus geen sprake van
een politiek besluit maar van simpel
uitvoeren van de wet. Wanneer de
Kamer het anders zou hebben gewild,
zou ze stappen hebben moeten
ondernemen, heeft de Minister ook nu
weer gezegd.
Mijn fractie heeft sterk de indruk dat
dit een onjuiste voorstelling van zaken
is. Eind december hebben wij de wet
inzake voortzetting van de beperking
van de vakantie-uitkering voor het
overheidspersoneel en overeenkorrv
stige personen behandeld. In die wet
wordt bepaald dat het maximum-vakantiegeldbedrag f433,33 per maand
bedraagt tot 1 oktober 1983 en
maximaal een bedrag van f5200 per
jaar. De mogelijkheid bestaat o m
daarvan, de Raad van State gehoord,
in een voor belanghebbenden
gunstige zin af te wijken.
Ik vraag aan de Minister van
Binnenlandse Zaken of hij, nu hij
gebruik heeft gemaakt van deze
afwijkingsmogelijkheid, de Raad van
State heeft gehoord. Is dit ook op
anderen dan degenen die rechtstreeks
onder die wet vallen, van toepassing?
Hierbij komt de tijdelijke wet arbeidsvoorwaarden collectieve sector in
beeld. De vraag of die wet valt binnen
de regels van de wet inzake voortzetting van de beperking van het vakantiegeld, moet mijns inziens met 'ja'
worden beantwoord. Die wet bepaalt
immers dat alle personen waarvan de
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arbeidsvoorwaarden 'bij of krachtens
wet' of 'door Ons' worden vastgelegd,
onder die wet vallen.
In artikel 4 van de tijdelijke wet
inzake arbeidsvoorwaarden collectieve
sector geeft de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid het recht
regels te stellen ten aanzien van de
arbeidsvoorwaarden voor die personen die onder die wet vallen. De
regels hebben altijd betrekking op de
inhoud van het vakantiegeld en op
een aantal andere zaken.
Het laatste besluit, waarin de
Regering de verhoging toepast, is
gebaseerd op artikel 4 van die wet. Ik
denk, dat vastgesteld kan worden dat
er sprake is van een politiek besluit o m
op deze manier te handelen en de
normering van drie maal het netto
m i n i m u m l o o n en daarvan 7,5% toe te
passen. De Koning als trendsetter en
Rietkerk wordt dientengevolge trendvolger.
Immers, hoewel de Minister van
Binnenlandse Zaken de eerst verantwoordelijke is voor de uitwerking van
de wet voortzetting enz. en de Minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
weliswaar een beroep kan doen op de
Minister van Binnenlandse Zaken o m
gebruik te maken van zijn bevoegdheden, is het nu precies andersom
gegaan. Er is sprake van een politiek
besluit o m de inkomens opnieuw op
onwenselijke wijze uit elkaar te drijven.
Ik wil nog enkele opmerkingen
maken over de positie, die de Partij
van de Arbeid de afgelopen tijd heeft
ingenomen. Op 22 maart jl. heeft mijn
fractiegenoot Buurmeijer een motie
aan de Kamer voorgelegd, waarin
werd uitgesproken: de ontwikkeling
met betrekking tot het vakantiegeld
loopt mis; er vindt geen aftopping
plaats en geen korting; wij moeten de
mogelijkheid hebben, daarin in te
grijpen. Die motie is door de Regering
en door de regeringsfracties van de
hand gewezen.
Het CDA werd later wakker. Plotsklaps, ook in 1983, ging het sociale
hart spreken. In een soort 'Faberachtige' aanpak trok het CDA ten strijde
tegen de geconstateerde onrechtvaardigheid. Het moet mij van het hart dat
het wat laat is.
Geen uitvoering van de wet, is mijn
conclusie, maar een politiek besluit
om het maximale vakantiegeldbedrag
te verhogen in een tijd, waarin het
kabinet aan de lopende band voorstellen produceert, die een aantasting
betekenen voor de positie van de
minima. Mij rest slechts een voorstel
aan de Kamer voor te leggen, waarin
over het besluit van het kabinet een
negatief oordeel wordt uitgesproken.

Vakantietoeslag

Motie
De Voorzitter: Door de leden Alders
en Buurmeijer wordt de volgende
motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
van oordeel, dat de ontwikkeling van
de inkomensverdeling in 1983
onwenselijk is;
van oordeel, dat met name de
ontwikkeling van de hoogste inkomens
sterk bijdraagt aan dit onwenselijke
beeld;
constaterende, dat ingevolge de Wet
Voortzetting van de beperking van de
vakantie-uitkering voor het overheidspersoneel en overeenkomstige
personen de vakantie-uitkering tot 1
oktober 1983 ten hoogste f 433,33 per
maand bedraagt;
constaterende, dat de Regering
besloten heeft o m in gunstige zin
voor belanghebbenden hiervan af te
wijken;
betreurt deze beslissing,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 2(17 982).

D
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Zoals in de zojuist ingediende motie al is aangegeven, heeft de
discussie, die w i j nu voeren, meer een
psychologische en symbolische
functie dan een reële inhoudelijke
betekenis, waarmee niet gezegd is dat
inde politiek psychologie en symboliek
geen belangrijke factoren kunnen zijn.
Een debat als dit past sterk in een
incidentalistische wijze van opereren.
Iemand ontdekt iets of meent iets te
ontdekken dat niet in de haak is, weet
daarvoor veel publiciteit te behalen en
het gevolg is dat ook anderen zich
gedwongen zien hun stem te verheffen, gezien de bekendheid, die de zaak
inmiddels heeft gekregen. De Regering
kan hooguit worden verweten te
onvoorzichtig te werk te zijn gegaan.
Het getuigt niet van een groot
politiek gevoel, de bijstelling van de
maximumvakantietoelage als hamerstuk in het kabinet te behandelen,
zoals is gebeurd als wij de persberichten op dit punt mogen geloven. Men
had kunnen voorzien dat er commotie
over zou ontstaan. Die ontstaat zeker,
als de indruk bestaat dat de verandering van het besluit in stilte is voorbe-
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reid en genomen. Nu moest een lid
van de Eerste Kamer er toevallig
achterkomen.
De achtergronden van en de
motieven voor het besluit waren
gedeeltelijk bekend, waardoor allerlei
misverstanden konden ontstaan. Was
het niet beter geweest, indien het
kabinet zijn beleidsvoornemens in een
eerder stadium met redenen omkleed
bekend zou hebben gemaakt? Had dat
de verkeerde indrukken, die nu zijn
gewekt, niet kunnen voorkomen? Nu
het besluit tot wijziging van het
maximumbedrag zo geïsoleerd
bekend is geworden, heeft het kabinet
de schijn tegen zich gekregen en een
slechte indruk achtergelaten.
Dan kom ik tot de zaak, waarom het
gaat. Is de verhoging redelijk te
noemen en is de overeengekomen
procedure gevolgd? Ik heb niet de
vrijmoedigheid, deze vragen direct
ontkennend te beantwoorden. De
aftopping van de vakantietoeslag voor
ambtenaren vloeit voort uit het
beperkte loonmatigingsbesluit van 23
december 1980. Daarin werd het
maximum gekoppeld aan een niveau
van de vakantietoeslag dat overeenkomt met drie maal het minimumloon.
Als het minimumloon wordt
verhoogd, is het redelijk, gezien de
koppeling, dat de vakantietoelage ook
wordt verhoogd. Niemand, ook de
Kamer niet, heeft zich dit kennelijk
voldoende gerealiseerd bij detussentijdese verhogingen van het minimumloon die sindsdien hebben plaatsgevonden. Handhaving van het maximum voor het bestaande niveau zou
betekenen, dat de grens komt te
liggen bij 2,8 maal het minimumloon.
Terwijl in het bedrijfsleven aftopping
en korting veelal niet doorgaan, zal de
aftopping bij de overheid op een lager
niveau worden gesteld.
Nu mag dit best, als er goede
redenen voor zijn. Mijn fractie keek
altijd al het eerst naar de vakantietoeslag als inkomensbestanddeel, waarop
gematigd zou kunnen worden. De
ovemeid mag daarbij best voorop
lopen, maar als blijkt dat de marktsector niet volgt en zelfs de andere kant
uit loopt, wordt het aantal vrijheidsgraden van de overheid minder. Of de
marktsector zal gedwongen moeten
worden te volgen óf de overheid zal
haar trendsettend beleid moeten
bijstellen. Ingrijpen in de loonvorming
wil het kabinet niet. De regeringsfracties hebben het kabinet daarin
gesteund. Het kabinet kon dus
moeilijk anders handelen dan het
heeft gehandeld.
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Uit algemeen inkomenspolitiek
oogpunt is het onlogisch, dat in de
sfeer van de ambtenarensalarissen
een sterker nivellerend beleid wordt
gevoerd dan in de marktsector.
Gezien de ontwikkelingen van de
laatste jaren zou een omgekeerde
situatie meer voor de hand hebben
gelegen, maar ik erken dat de praktische mogelijkheden daartoe op dit
ogenblik gering zijn. Wel vraag ik mij
af of het verstandig is geweest, het
bedrag van f5531 zo royaal naar
boven af te ronden. Gezien het
algemene inkomensbeeld had een
afronding naar beneden meer voor de
hand gelegen.
Terugvordering van reeds uitbetaalde bedragen zou onredelijk zijn, in
strijd met de constante lijn in de
jurisprudentie en gezien de omvang
van de netto-bedragen schieten met
een kanon op een mug, om dit dier
nog eens te noemen. Of de Regering
nog kans ziet om in 1983 een halve
mug te vangen, zoals de fractie van
het CDA vraagt, zal mij ook benieuwen.

kunnen krijgen, als is het dan geen
vakantietoeslag. Mijn fractie vindt dit
niet aanvaardbaar.
Ik heb de eer u, mijnheer de
Voorzitter, een motie te overhandigen.

D

Zij krijgt nr. 3 (17 982).

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Wij kunnen
elke dag en elke week wel hetzelfde
verhaal houden over het inkomensbeleid van het kabinet, maar ik doe dat
niet. Langzamerhand kan men
daarvoor ook niet meer de juiste
woorden vinden. Ik denk dat de affaire
van de extra vakantietoeslag van f400
voor de salarissen van boven de
f70.000 duidelijk maakt, hoe wenig
rechtvaardigheidsgevoel het kabinet
heeft en hoe weinig rekening het
houdt met het rechtvaardigheidsgevoel, dat heel breed in de samenleving
aanwezig is, niet alleen bij de gehandicapten en de mensen met minimumuitkeringen die steeds worden
gekort, maar ook bij de hogere
ambtenaren zelf, die nu het bedrag
van f400 krijgen.
Bij de behandeling van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 1981 is een
motie aangenomen van de heer Nijhof.
Kamerleden krijgen geen vakantietoeslag. In de motie werd tot uitdrukking
gebracht dat kamerleden op dezelfde
wijze dienen te matigen als de ambtenaren, aan wier salaris hun schadeloosstelling is gekoppeld.
In deze motie werd het kabinet
uitgenodigd om maatregelen te
nemen, zodat de aftopping van de
vakantietoeslag voor de ambtenaren
ook zou doorwerken in de schadeloosstelling van kamerleden. Dat brengt
mij op het idee, dat wij als kamerleden
straks wel eens f400 extra zouden

Vakantietoeslag

Motie
De Voorzitter: Door het lid Beckers-de
Bruijn wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
van oordeel, dat een eventuele,
ongewenste, verhoging van de
vakantie-uitkering voor ambtenaren
van f5200 tot f 5600 niet door mag
werken in de schadeloosstelling van
Kamerleden;
nodigt de Regering uit, hiertoe de
nodige maatregelen voor te bereiden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.

D
De heer Linschoten (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Ik heb het gevoel dat
deze interpellatie een beetje noodzakelijk is om de krokodilletranen van de
fractie van het CDA weg te pinken, na
hetgeen er zoal is gebeurd. Wat zijn
de feiten?
De hoogte van het vakantiegeld
voor ambtenaren wordt teruggebracht
van 8% naar 7,5%.
Bovendien wordt er een maximum
ingesteld bij bruto 5600 gulden in
tegenstelling tot de marktsector waar
per 1 januari van dit jaar die verlaging
niet meer geldt. Zoals bekend, is voor
alle werknemers in ons land op 1
januari 1981 een beperkt loonmatigingsbesluit ingevoerd waardoor
iedereen niet meer vakantiegeld kreeg
dan 7,5% met een maximum van
bruto 5200 gulden. Nu worden de
ambtenaren als 'voorbeeld' gesteld.
De beperking van het vakantiegeld
voor ambtenaren heeft wat ons
betreft twee facetten. Aan de ene kant
is er een verlaging van 8% naar 7,5%
en aan de andere kant is er de
aftopping bij 5600 gulden. Het is maar
wat je een extraatje noemt. De
afgelopen weken is veel geschreven over die aftopping en men doet
alsof hogere ambtenaren er extra
vakantiegeld bij krijgen. Met name de
CDA-fractie heeft die suggestie
gewekt.
De feiten zijn echter anders. In de
wet op het minimumloon en de
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minimumvakantiebijslag is bepaald
dat de werkgever niet verplicht is
meer vakantiegeld uit te keren dan
drie maal het wettelijk minimumloon.
Het nu vastgestelde maximum is dus
in feite een minimumbepaling.
Indertijd werd het 'maximum'
bepaald op bruto 5200 gulden, maar
omdat het minimumloon enkele
malen is verhoogd, komt 7,5% van
drie maal het wettelijk minimumloon
op een hoger bedrag uit. Vandaar dat
het niet zo enorm merkwaardig is dat
de Ministervan Sociale Zaken heeft
besloten voor de trendvolgers die
aftopping voor dit jaar te stellen op
5600 gulden. Ook is het niet merkwaardig dat vervolgens de Minister van
Binnenlandse Zaken in het kader van
een gecoördineerde aanpak van het
ambtenarenbeleid en dat van de
trendvolgers een dergelijke stap volgt.
Hooguit is de volgorde een novum.
Mijnheer de Voorzitter! Die verhoging is niet alleen het gevolg van een
besluit van het kabinet maar volgt uit
de wettelijke koppeling van de hoogte
van het vakantiegeld aan het minimumloon. Als het minimumloon stijgt
- en dat is het geval geweest - gaat
het vakantiegeld automatisch omhoog.
Het is merkwaardig dat de interpellanten juist op dit moment zo negatief
reageren. De timing van deze interpellatie komt mij op zijn minst wat
merkwaardig voor.
Al op 17 mei hebben wij in de
Staatscourant kunnen lezen watten
aanzien van deze zaak de beleidsvoornemens van het kabinet waren. Toen
heeft de CDA-fractie haar mond
gehouden en ik vind het eerlijk
gezegd wat oneigenlijk om nu, in dit
late stadium, opeens te komen met
een interpellatie.
In de motie van het CDA wordt
aangegeven dat in de toekomst een
'onwenselijke' situatie moet worden
voorkomen. In ieder geval heeft de
CDA-fractie de mogelijkheid met het
oog op de bestaande koppelingen die
situatie te voorkomen door een
beperking van de ontwikkeling van
het minimumloon in de komende
jaren te steunen. Dan komen wij niet
weer in deze problemen terecht.
Eén van de interpellanten heeft in
verband met de verschillende koppelingen - waar dit er één van is - nog
geen jaar geleden gesproken over het
feit dat koppelingen een kwestie van
beschaving zijn. De VVD-fractie heeft
al diverse malen laten weten het
daarmee niet geheel eens te zijn. Ik
heb in ieder geval de indruk dat de
CDA-fractie ten aanzien van deze
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situatie de gelegenheid heeft haar
beschaving te tonen.
De heer Weijers (CDA): De opvatting
van de VVD is duidelijk: Je moet
afblijven van het vakantiegeld voor de
hogere inkomens. Zorg er maar voor,
dat het minimumloon wordt verlaagd
en dan bereik je wel een matiging op
dat punt. Is dat een vorm van beschaving?
De heer Linschoten (VVD): Zo heb ik
het niet gezegd. Ik heb het wat
gechargeerd gesteld omdat ik het wat
oneigenlijk vind dat u op dit moment
met deze interpellatie komt aanzetten.
U weet dat de VVD-fractie lang niet
altijd gelukkig is met de koppelingen,
maar u stelt nu een bestaande
koppeling - omdat die u nu toevallig
niet uitkomt - opeens ter discussie in
een interpellatie. U hebt de suggestie
gewekt dat de hogere ambtenaren
extra vakantiegeld krijgen, terwijl de
feiten zijn dat de vakantie-uitkering
beperkt is met een half procent en dat
bovendien sprake is van een maximum
van 5600 gulden.
De heer Weijers (CDA): Dat is een
prachtig mooi en lang verhaal, maar u
zei van mening te zijn dat de enige
oplossing om de vakantietoeslag voor
hogere ambtenaren en trendvolgers
terug te dringen is via verlaging van
het minimumloon. Dat hebt u gezegd
en herhaal dat nog maar eens!
De heer Linschoten (VVD): Het is niet
de bedoeling geweest om die suggestie te wekken. Ik heb gezegd dat er
een nadrukkelijke relatie ligt tussen de
hoogte van het wettelijk minimumloon
en de vakantietoeslag. De mate
waarin de ontwikkeling van het
vakantiegeld zich de komende jaren
zal voltrekken, is uiteraard in belangrijke mate afhankelijk van de ontwikkeling van het minimumloon.
U weet net zo goed als ik dat dit
minimumloon de afgelopen jaren keer
op keer omhoog is gegaan. De
consequentie daarvan, uitgaande van
die wettelijke koppeling, is dat
hetzelfde gaat gebeuren met de
vakantietoeslag. De Ministervan
Sociale Zaken heeft die norm in zijn
beantwoording zojuist heel nadrukkelijk aangegeven. Als je dit alles naast
elkaar legt, dan moet ik zeggen dat
het een volstrekt logische zaak is.
Deze interpellatie is op dit moment
niet gepast.
Als u werkelijk vindt dat dit een
ongewenst beleid is, dan had u op 17
mei, toen dit in de Staatscourant was
gepubliceerd, de Ministervan Sociale
Zaken en Werkgelegenheid moeten

Vakantietoeslag

interpelleren. Dan was u op tijd
geweest en was het, naar mijn stellige
overtuiging, ook een stuk geloofwaardiger overgekomen.

D
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
Voorzitter! Om te beginnen, wil ik de
teleurstelling van mijn fractie uitspreken
over het feit dat de voorbeeldfunctie
op het punt van de matiging van de
loonkosten en in dit geval van verlaging
en aftopping van de vakantietoeslag
niet door het bedrijfsleven is gevolgd.
Over de commotie, ontstaan
rondom de aanpassing van het
maximum van de vakantietoeslagaftopping als gevolg van de hogere
minimumlonen per 1 januari 1983, wil
ik namens onze fractie enkele opmerkingen maken. Uit de uiteenzetting
van de bewindsman van Binnenlandse
Zaken heb ik begrepen dat naar letter
en geest de besluitvorming in formele
zin rekening heeft gehouden met de
daartoe gestelde bepalingen. Op basis
van die bepalingen moet dan ook
worden geconstateerd, dat ter zake
geen bestuurlijke onjuistheid kan
worden verweten, alhoewel de vraag
of deze zaak op een verstandige
manier in de publiciteit is gekomen
enige twijfels oproept. In ieder geval
lijkt het ons geen schoonheidsprijs te
verdienen.
In dit geheel hebben wij echter niet
alleente maken met zakelijke aspecten.
Hebben de bewindslieden wel
voldoende rekening gehouden
met de psychologische gevolgen die
ervan zouden kunnen uitgaan als het
maximum met f400 zou worden
verhoogd tot f 5.600? In die visie
behoort onzes inziens zwaar te wegen
het feit dat, behoudens de zgn. echte
minima die via de eenmalige uitkering
een compensatie krijgen, verder met
name de laagste en lagere inkomens,
zelfs tot tweemaal modaal, niet
worden ontzien.
Is het dan verantwoord, juist de
hoge ambtenarensalarissen wèl enig
soelaas te geven, hetgeen doorwerkt
naar de trendvolgers? Onze fractie
weet wel - in dat opzicht onderschrijf
ik de verdediging van de Minister van
Binnenlandse Zaken in zijn antwoord dat de ambtenaren en trendvolgers in
tegenstelling tot de particuliere sector
voor 1983 reeds aanzienlijk moeten
inleveren, ook de hoger betaalden. Zie
het reeds genoemde koopkrachtplaatje. De Minister heeft de budgettaire
gevolgen gememoreerd.
Kan worden aangegeven in hoeverre
nu de f400 uitwerkt op het koopkrachtplaatje voor die hogere ambtenaren,
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De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! De fractie van D'66 vindt
de gang van zaken met betrekking tot
de besluitvorming over de vakantietoeslag voor ambtenaren en trendvolgers zeer ongelukkig. Wij zijn evenals
de interpellanten van mening dat het
op zichzelf een goede zaak is als de
overheid het voortouw neemt bij
zaken als inkomensmatiging en
herverdeling van arbeid en bij het
streven naar een rechtvaardige
inkomensverdeling, d.w.z. een
inkomensverdeling die afwijkt van

wat zich op het ogenblik in de maatschappij en ook bij de overheid dreigt
te ontwikkelen. Op zich zelf is het in
onze ogen aanvaardbaar dat de
overheid een trendsettende functie
vervult in de samenleving.
Wij tekenen daar wel bij aan
- evenals verschillende voorgaande
sprekers, onder andere de heer Van
Dis - dat, wanneer men een trendsettende functie tracht te vervullen, men
wel moet controleren of de trend
uiteindelijk in de maatschappij ook
gevolgd wordt. Men kan niet langdurig
onbeperkt eenzijdig trachten de trend
te beïnvloeden door bepaalde maatregelen te nemen, zonder te controleren
of die in voldoende mate worden
nagevolgd. Wanneer men namelijk
eenzijdig beperkingen in uitkeringen
of salarissen van ambtenaren aanbrengt, kan dat uiteraard betekenen
dat het evenwicht in arbeidsbeloning
- waarbij het gaat o m het totaliseren
van de primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden - verloren gaat.
Om het evenwicht zo goed mogelijk
te behouden, is het in ieder geval
gewenst om te zorgen dat de sociale
voorzieningen voor personeel bij de
overheid, trendvolgende instellingen
en particuliere werkgevers zo veel
mogelijk gelijk wordt getrokken. Het is
duidelijk dat op dat punt ook gekeken
moet worden naar de vakantietoeslag.
Een eindoordeel over de vraag of een
globaal evenwicht in arbeidsbeloning
bereikt wordt, is pas te verkrijgen als
de pakketvergelijking eindelijk van de
grond komt en uitgevoerd wordt.
Dat is echter een onderwerp
waarover wij al vele malen in de
Kamer hebben gesproken en waarover
tussen Kamer en Regering geen
verschil van inzicht bestaat. Dat
neemt echter niet w e g , dat het
probleem van de pakketvergelijking
nog steeds levensgroot bestaat,
omdat die pakketvergelijking nog
nauwelijks op gang is gekomen. Laat
staan dat er bruikbare resultaten
zouden zijn.
Dit neemt echter niet weg dat wij nu
de interpellanten volgen in hun
beoordeling van de situatie. Zij vinden
dat het op grond van de voorbeeldfunctie van de overheid ongewenst is de
vakantietoeslag vast te stellen zoals
de Regering dit wil doen. Om die
reden zeg ik in ieder geval namens de
fractie van D'66 steun toe aan de
motie van de heren Van der Burg en
Weijers. Gelijktijdig zeg ik ook steun
toe aan de motie van mevrouw
Beckers-de Bruijn. Dat zal ook duidelijk
zijn. Het ligt ook in de geest van mijn
verhaal.
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zoals dat bij de behandeling van de
Voorjaarsnota c.s. is overgelegd, of
was toen reeds de besluitvorming
omtrent deze f400 zover gevorderd
dat de resultaten daarvan al in dat
plaatje waren verwerkt? In de tweede
plaats moet er ook op worden
gewezen dat van de f 400 maar een
betrekkelijk gering deel netto kan
worden uitbetaald. Om deze redenen
vragen wij ons af, waarom zo'n deining
is ontstaan over dit punt, te meer
omdat daarmee de indruk is gewekt, al
dan niet terecht, alsof de hogere
inkomens toch maar extra worden
ontzien.
De realiteit gebiedt overigens, te
zeggen dat dit bij de ambtenaren
nauwelijks het geval is. Mijn fractie
vindt het vakantiegeld een van de
geschikste onderdelen van de arbeidsvoorwaarden, zowel in de collectieve
als in de private sector, omdat de
mogelijkheden voor het opvangen van
de effecten van kortingen ter zake naar
ons oordeel belangrijk groter zijn dan
wanneer een algemene korting moet
worden toegepast. Wij hebben verschillende keren gepleit voor een eigen
salarisbeleid. Daarvoor zijn echter wel
objectieve waarborgen nodig: de
personeelspost mag niet de sluitpost
op de begroting worden.
Mijn fractie vindt het jammer dat
het bedrijfsleven het kabinetsbeleid
op dit gebied niet wilde volgen.
Hoelang kan echter blijvend worden
afgeweken van de ontwikkelingen in
de private sector? Wanneer zal bij
voorbeeld bijstelling van het overheidsbeleid nodig zijn of zal de
vrijheid van sociale partners moeten
worden ingeperkt?
Wij vinden, vanwege het onderstrepen van de draagkrachtgedachte, de
besluitvorming rondom de aftopping
onverstandig. Het is in dat opzicht
wellicht beter ten halve te keren dan
ten hele te blijven dwalen, ook al gaat
het maar o m een halve mug.

D

D
Minister Rietkerk: Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb toch wel groot
bezwaar tegen de wijze waarop door
een enkele spreker of spreekster de
situatie, die vandaag wordt besproken,
wordt geschetst. Mevrouw Van Es
heeft gesteld dat dit een typisch
voorbeeld is van een beleid van de
overheid, waarbij de hoge inkomens
worden ontzien en bovendien iets
extra's krijgen toegeschoven. In
afwijking van de particuliere sector,
waar men 8% is gaan betalen, hebben
wij juist gesteld dat wij dit niet doen.
Wij hebben gesteld dat wij zowel
met beperking als met aftopping juist
ten aanzien van de vakantie-uitkering
voor dit jaar in de collectieve sector
een belangrijke bijdrage tot de
verlaging van de hogere inkomens
leveren. Als mevrouw Van Es dan
deze opmerking maakt, geeft zij een
voorstelling van zaken als zouden w i j
nu ten aanzien van die 400 gulden een
besluit hebben genomen, een politiek
besluit, o m de hogere inkomens bij de
overheid en in de collectieve sector
nog eens extra te bevoordelen.
Ik vind dit een onjuiste voorstelling
van zaken. Ik herinner mij dat wij drie
jaar geleden, op voorstel van de heer
Weijers, hebben gesproken over de
vraag of de vakantie-uitkering op 5000
gulden zou moeten worden afgetopt.
Ik herinner mij dat de Minister van
Sociale Zaken vanaf deze plaats toen
heeft bepleit dit te koppelen aan drie
maal het minimumloon. Op grond
daarvan is toen besloten het bedrag
van 5200 gulden te nemen. Wat
zouden de heer Weijers en de andere
geachte afgevaardigden ervan
hebben gevonden, als de volgende
dag naar aanleiding van die discussie
in de krant had gestaan, dat de Kamer
had ingestemd met een verhoging
van de vakantieuitkering met 200
gulden? Ik heb de indruk dat de
discussie vandaag hier en daar een
dergelijk karakter krijgt. Ik wil daartegen bezwaar maken. Met de maatregelen op dit terrein hebben wij juist
wel degelijk een duidelijk voorbeeld
gesteld. Wij hebben gehoopt dat het
bedrijfsleven ons daarin zou volgen.
Hoe is nu de feitelijke situatie? Tot
eind vorig jaar was er een wet die de
lonen beheerste. Die wet is vervallen
per 1 januari. Toen is gaan herleven
de bepaling in de wet op het m i n i m u m loon, dat de vakantie-uitkering ten
minste behoort te zijn 7,5%, met een
m i n i m u m van drie maal het m i n i m u n v
loon. Dat houdt in dat in de wet een
basisgarantie is gegeven, dat de
vakantie-uitkering niet beneden dat
niveau mag dalen.
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Dit had tot gevolg dat met name
voor de sector van de trendvolgers
die wet gold en dat op grond daarvan
tot volstrekte uitvoering van de
wettelijke minimumgarantiebepaling
besloten is om het maximum in de
vakantieuitkering op f5600 te stellen.
Daarna - dat was inderdaad een
besluit, het vloeide niet automatisch
uit de wet voort - hebben wij besloten,
dat zo zijnde voor die sector, vanuit
de noodzaak om voor de gehele
collectieve sector een gecoördineerd
beleid te voeren, om ook voor de
overheidsdienaren het bedrag op
f5600 te stellen.
Dit was geen politiek besluit in de
zin van: wij gaan de betrokkenen nu
eens een extra bedrag toekennen.
Enerzijds is het uitvoering van de wet
minimumloon en anderzijds uitvoering
van een door ons noodzakelijk geacht
gecoördineerd beleid voor personeel
bij overheid en voor trendvolgens.
De heer Alders (PvdA): De Minister
geeft aan dat hij voor de ambtenaren
in ieder geval een besluit heeft
moeten nemen. Mijn vraag is of de
voortzettingswet slechts betrekking
heeft op de ambtenaren in directe zin.
In de wet is een zeer brede
formulering opgenomen om aan te
geven welke personen onder de wet
vallen. Er staat onder andere in:
personen voor wie de vaststelling der
arbeidsvoorwaarden geschiedt bij wet
of krachtens wet door ons dan wel
onder onze goedkeuring.
In artikel 4 van de tijdelijke wet
arbeidsvoorwaarden collectieve
sector staat dat de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter
zake ook bevoegdheden heeft. Van
die bevoegdheden heeft de Minister
gebruik gemaakt om op 11 mei een
besluit te nemen om het maximum
vakantiegeldbedrag aan te passen.
Wil de Minister nog eens exact
aangeven waarom de personen op
wie het besluit van de Minister van
toepassing is, vallen onder de werkingssfeer van de voortzettingswet?
Minister Rietkerk: Mijnheer de
Voorzitter! Op dit punt wilde ik nog
terugkomen. Ik wil dat nu wel meteen
doen. Naar mijn oordeel herleven
door het vervallen van de loonbeheersingswet de bepalingen van de wet
minimumloon. In deze wettelijke
bepalingen wordt een minimumgarantie gegeven voor het minimumloon in
de particuliere sector, waaronder voor
wat dit betreft ook de trendvolgende
sector valt. Deze wet heeft ons tot
deze aanpassing verplicht en een en
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ander wordt niet ongedaan gemaakt
door de voortzettingswet.
Ik deel de visie van de heer Alders
op dit punt dus niet, want hij miskent
de verplichting die uit de wet minimumloon met betrekking tot die
minimumgarantie ook voor ons geldt.
Het is dus geen politiek besluit
geweest, maar een gevolg van het feit
dat de aanpassing nodig was voor de
trendsettende sector. In zoverre is het
een politiek besluit dat voor de
overheidssector, waarvoor ik had
kunnen afwijken, vanwege de gelijkheid van behandeling op dit punt toen
ook die lijn is gevolgd.
De heer Alders (PvdA): Nog één
opmerking hierover, mijnheer de
Voorzitter. De wet voortzetting van de
beperking geeft een zeer brede formulering voor de personen die onder de
wet vallen. Daarvoor is een bewuste
keuze gemaakt, omdat de wet van 7
maart 1980 afliep. Er is gekozen voor
een formulering waarmee vele groepen,
vele personen in de collectieve sector
onder die wet vallen. Daarom is er ook
een relatie met de tijdelijke wet
arbeidsvoorwaarden collectieve sector
het artikel 4 is opgenomen, dat bepaalt
dat de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid ter zake bevoegdheden heeft. Deze bevoegdheden zijn te
herleiden tot de voortzettingswet.
En omdat die wet afliep, is besloten
om een besluit van 17 maart 1982 te
handhaven waardoor men de bevoegdheid had om ook in 1982, in
afwijking van het bepaalde in de wet
minimumloon, het maximum vakantiegeldbedrag te bepalen op f433,33 per
maand, zijnde f 5200 per jaar. Er is een
ontsnappingsclausule opgenomen en
ik heb - ik verklaar dit voor de
duidelijkheid van het debat - slechts
betoogd dat gebruik is gemaakt van
de ontsnappingsclausule.
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid is hierbij trendsetter
geweest, terwijl hij in overleg had
moeten treden met de Minister van
Binnenlandse Zaken. Het gaat mij er
nu om, duidelijk te maken dat de
Minister van Binnenlandse Zaken en
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
niet de wet hebben uitgevoerd, maar
een besluit hebben genomen om de
hogere inkomensgroep in deze sector
een douceurtje te geven.
Minister Rietkerk: Dat laatste wijs ik
ten stelligste af. Inderdaad heeft de
Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid - die daarover
overigens zelf straks ook nog kan
spreken - bevoegdheden met betrekking tot die wet. Dat betekent echter
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niet dat hij daarbij de wettelijke
verplichtingen uit de wet minimumloon mag veronachtzamen. Hij kan op
dit punt afwijkingen toepassen. Dat
bedrag van f 433 is in die voortzettingswet gegeven. De heer Alders heeft
zelf al aangegeven, dat afwijkingen
naar boven mogelijk zijn. Wanneer
men dat naar beneden zou willen
doen, mag men daarbij naar onze
visie niet beneden de door de wet
minimumloon gestelde laagste norm
voor vakantie-uitkering komen, omdat
je dan met de geldende wet in strijd
komt.
De heer Alders (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Juist omdat de situatie zou
intreden, dat normaal weer de wet
minimumloon van toepassing zou zijn
en dat artikel 14 van toepassing zou
zijn, is de Voortzettingswet er gekomen. Die Voortzettingswet bepaalt,
dat het besluit van 17 maart 1982 van
toepassing blijft tot 1 oktober 1983.
Dat hebben wij in dit huis speciaal
geregeld en niet alleen voor de
ambtenaren. Wij hebben juist in die
wet een zeer brede formulering
opgenomen (een drietal categorieën
personen in de collectieve sector
daarin genoemd) om aan te geven dat
voor de gehele collectieve sector, in
afwijking van hetgeen in andere
wetten bepaald is, tot 1 oktober 1983
het bedrag gehandhaafd zou worden.
Daarbij is de afspraak gemaakt,dat in
deze Kamer gerapporteerd zou
worden over de ontwikkeling om te
bezien of ook gebruik gemaakt zou
moeten worden van de bevoegdheden
gegeven in deze wet.
Minister Rietkerk: Mijnheer de
Voorzitter! Ik blijf bij mijn visie dat wel
degelijk de wet minimumloon ons
verplicht niet beneden de daarin
gestelde ondergrens te gaan. Dat is
de reden geweest voor de aanpassing,
waarvoor in de eerste plaats de
trendsetter aangewezen was. Dat ik
daarna pas voor de overheidssector
de zaak gevolgd heb is juist. Dat was
echter gewoon een kwestie van
procedure. Het ging hier om het feit
dat de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en ik van mening
zijn, dat wij voor dit geheel in deze
materie een gecoördineerd beleid
hebben moeten voeren.
Voorzitter, de heer Van der Burg
meent dat wij op dit punt de voorbeeldfunctie onvoldoende hebben vervuld.
Ik ben van mening dat wij die voorbeeldfunctie op dit terrein zonder
meer hebben gesteld en gehandhaaft.
De geachte afgevaardigde heeft
daarbij ook nog gezegd, dat er niet
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voldaan zou zijn aan de toezegging
van mij aan de Kamer.
In mijn eerste beantwoording heb ik
reeds gezegd, dat ik die toezegging
aan de Kamer een overzicht te
geven, een evaluatie, van het overleg
met de centrales gewoon niet eerder
dan vanmorgen hebben kunnen
waarmaken, omdat ik in de laatst
gehouden overlegvergadering van
kort geleden met de centrales hierover
nog heb gesproken en getracht heb
daarover een overleg te openen. Het
overleg is wat dat betreft nog maar
zeer kort geleden afgesloten.
Ik blijf van mening dat hetgeen de
vice-Minister-President over de
betaling gezegd heeft klopt. Deels zijn
de uitbetalingen gedaan, deels niet.
De feitelijke betaling is veel meer een
kwestie van administratieve verwerking dan dat daaraan enige juridische
consequentie zou mogen worden
verbonden. In de praktijk pleegt de
administratieve verwerking bij de
lagere overheden nu eenmaal wat
later plaats te vinden dan bij de
centrale overheid het geval is. Ik zeg
niet, dat men het per se niet gehad
heeft. De ervaring is dat het wat later
pleegt te worden uitbetaald. Ik kan
dus niet zeggen, dat het al over de
gehele linie is gebeurd.
In antwoord op een vraag van de
heer Alders zeg ik, dat de Raad van
State over zaken als deze natuurlijk
advies gevraagd wordt nadat het
kabinet het officiële, formele besluit
heeft vastgesteld.
Ik heb al gezegd dat het op de
agenda van de Ministerraad staat. Ik
voeg eraan toe dat het in de praktijk
zeer gebruikelijk is dat wanneer de
materiële beslissing in dit verband
wordt genomen dit soort regelingen
ook in uitbetaling komen, terwijl de
formalisering later volgt. Dat is juist
gedaan in het belang van betrokkenen,
opdat men niet op allerlei formele
afwerkingen behoeft te wachten.
De heer Schutte heeft gesteld dat
het meer een psychologische dan een
inhoudelijke zaak is. Ik kan hem daarin
wel volgen. Hij vraagt zich echter af of
wij hierbij wel voorzichtig genoeg zijn
geweest. Ook de heer Van Dis heeft
een opmerking erover gemaakt of
deze kwestie op een verstandige
manier in de publiciteit is gekomen. Ik
zie niet in in welk opzicht ons daarvan
iets te wijten zou zijn. Wij hebben de
beslissing genomen en die is gepubliceerd.
Ik meen dat het in de publiciteit
komen op een andere wijze is geschied,
waarvoor wij geen verantwoordelijk-
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heid dragen. Ik heb in het begin wel
gezegd dat wanneer zo'n onderwerp
helemaal geïsoleerd wordt behandeld,
er bijzonder gauw een vertekend
beeld ontstaat.
Ik kan mij ook vinden in de opmerkingen van de heren Schutte en Van
Dis, voor zover zij zich afvragen of wij
met betrekking tot de collectieve
sector blijvend moeten deviëren van
wat er in de marktsector gebeurt. Ik
stel slechts dat het kabinet heel
duidelijk heeft besloten voor dit jaar
wel degelijk de aftopping en de
beperking te handhaven. Dat is ook in
de Voorjaarsnota meegedeeld. Wij
hopen nog steeds dat daarvan enige
invloed uitgaat op de particuliere
sector.
Ik kom op de moties. De heer Van
der Burg brengt in zijn motie tot
uitdrukking dat het in een tijd waarin
om budgettaire redenen minimumloon
en sociale uitkeringen zijn bevroren
ongewenst is dat middelen ter
beschikking worden gesteld om de
vakantietoeslag van hogere ambtenaren en vergelijkbare functionarissen
in de collectieve sector te verhogen.
Daarin zie ik weer die eenzijdige
typering van hetgeen wij op grond
van wettelijke verplichtingen en
regelingen hebben gemeend te
moeten doen.
Ik voeg daaraan toe dat het zelfs
juridisch niet zou zijn toegestaan om
toegezegde en toegekende salarisaanspraken met terugwerkende kracht
ongedaan te maken. Mevrouw
Brouwer heeft hierop gewezen.
Verder ben ik van mening dat een
uitvoering daarvan in de toekomst
zou betekenen dat wij de basisgarantie
van de Wet Minimumloon- en vakantiebijslag moeten veranderen. Ik meen
dat daartoe geen aanleiding is, nog
ervan afgezien dat je niet kunt stellen
dat hetgeen nu aan vakantie-uitkeringen is afgetopt en beperkt voor het
overheidspersoneel een grotere
onevenwichtigheid met betrekking tot
de particuliere sector zou betekenen.
Ik ontraad de Kamer dan ook aanvaarding van deze motie.
De motie van de heer Alders is
gebaseerd op een betoog dat ik
zojuist al heb bestreden. De indruk
wordt gewekt dat wij bij wijze van
politiek besluit hebben gezegd dat de
hogere ambtenaren nog eens f400
erbij moeten krijgen. Dat is niet de
bedoeling geweest. Het is wel een
gevolg geweest van het geheel van
voorzieningen en voorschriften
waaraan wij ons menen te moeten
houden.
Ook om die reden ontraad ik de
aanneming van de motie-Alders.
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De heer Schutte (GPV): Ik wil nog een
vraag stellen over het standpunt van
de Minister ten aanzien van de motie
van de heren Weijers en Van der
Burg. Daarin wordt als alternatief
genoemd om met ingang van 1
januari 1983 met terugwerkende
kracht alle wettelijk maatregelen te
nemen die leiden tot het ongedaan
maken van de verhoging van het
maximum van het vakantiegeld. Stel
dat de Kamer deze motie om haar
moverende redenen zou aanvaarden.
Komt het georganiseerd overleg dat
daarover naar ik aanneem gevoerd
moet worden, daardoor niet in een
moeilijke positie te verkeren? Ik stel
mij voor dat het georganiseerd
overleg dan zal zeggen dat het er
geen verantwoordelijkheid voor
neemt.
Minister Rietkerk: Op dit punt is mij
ook gevraagd hoe ik mij voorstel nu in
het georganiseerd overleg in een
bepaalde situatie te handelen. Ik
meen dat ik daarop nu niet moet
ingaan. De heer Van der Burg heeft
gevraagd wat mijn bedoeling is, als
het georganiseerd overleg blijft
weigeren. Ik kan wel even zeggen dat
ik goede hoop heb dat wij een
afspraak over de geschillenregeling
kunnen maken. Dan vervalt uiteraard
die blokkade in het georganiseerd
overleg.
Ik heb hiermee overigens nog niet
gereageerd op de interruptie van de
heer Schutte. In de motie wordt
gevraagd alle maatregelen, eventueel
wettelijke, te treffen die nodig zijn om
te komen tot het alsnog terugdraaien
van dit maximum. Ik heb al gezegd
dat dit in onze visie betekent dat wij
dan ook met name de Wet minimumloon- en vakantiebijslag moeten
aanpassen. Ik ben van mening dat
daar nog eens heel goed over gedacht
moet worden.
Wij hebben de minimumbasisgarantie niet voor niets in de wet vastgelegd.
Gelet op de bestaande wettelijke
regeling en op de aanspraken die op
grond daarvan kunnen worden
gemaakt, vinden wij het niet verantwoord, ook niet voor de toekomst,
daarop nu terug te komen. Mijn
collega zal hier overigens nog op
ingaan wat zijn sector betreft.
Het oordeel over de motie van
mevrouw Beckers moet ik maar aan
de Kamer overlaten.

D
Minister De Koning: Voorzitter! Ik
maak nog een enkele aanvullende
opmerking. Volgens de eerste overweging in de motie-Van der Burg en
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soortgelijke denkbeelden die enkele
sprekers hebben ontvouwd, is het
koopkrachtbeeld voor 1983 onbevredigend. Dit is het koopkrachtbeeld in de
marktsector. Het koopkrachtbeeld in
de collectieve sector ziet er heel
anders uit. Het is ook niet rimpelloos,
maar daar leveren in ieder geval de
hoogste inkomens evenveel in als de
laagste inkomens. Als het hier gaat
om een maatregel in de collectieve
sector, is het zinloos om te verwijzen
naar het koopkrachtbeeld in de
marktsector. Die dingen moeten niet
door elkaar gehaald worden.
De heer Alders heeft herinnerd aan
de motie van de PvdA die destijds ter
tafel is geweest, omdat gevreesd
werd dat aftopping en korting niet
zouden plaatsvinden. Deze motie is
terecht verworpen. Achteraf is
natuurlijk ook heel duidelijk geworden
dat op basis van de tijdelijke Wet
arbeidsvoorwaarden collectieve
sector zeer krachtig is ingegrepen. Het
feit dat de vakantie-uitkering van
f5200 naar f5600 is gegaan, moet niet
doen vergeten dat daar in tegenstelling
tot de marktsector heel duidelijk is
ingegrepen èn door een korting op
het percentage èn door een krachtige
aftopping.
Wat kunnen wij nu doen, als de
motie-Van der Burg wordt aangenomen en het kabinet besluit deze motie
uitte voeren? Deze dingen moeten
natuurlijk eerst geschieden. Voor het
vaststellen van het maximum in de
vakantie-uitkering lager dan de
formule van de Wet minimumloon en
•vakantiebijslag is nieuwe wetgeving
vereist. Dit kan zijn wijziging van de
Wet minimumloon en "Vakantiebijslag.
Het bezwaar hiertegen is dat de SER
in december 1982 al duidelijk heeft
uitgesproken dat er geen redenen
aanwezig zijn op grond waarvan de
maximale minimumvakantiebijslaggarantie op een lager bedrag moet
worden vastgesteld. Het is niette
verwachten dat de SER inmiddels zijn
standpunt heeft gewijzigd. Dit animeert niet erg om die weg te volgen.
Dan zouden wij met een ad hoc wet
kunnen gaan werken, want de huidige
Wet tijdelijke arbeidsvoorwaarden
collectieve sector en de huidige ad
hoc wet in dezen voor de ambtenaren
bieden geen van tweeën de mogelijkheid om het maximum lager vast te
stellen dan f5600. Ik zou dus met een
nieuwe wet moeten komen. Dat
neemt tijd in beslag: het ontwerp
moet worden geformuleerd, er
moeten adviesprocedures worden
aangevangen, het ontwerp moet in de
Kamer worden behandeld enzovoorts.
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Wij schieten dan waarschijnlijk diep
het najaar en mogelijk zelfs de winter
in.
Verder doet zich het probleem van
de terugwerkende kracht voor. Wij
moeten ons realiseren dat van
vandaag af rechten worden opgebouwd, die, als iemand bij voorbeeld
tussentijds de dienst verlaat, ook
worden uitbetaald. Het lijkt mij
juridisch zeer problematisch om dan
wetgeving te maken metterugwerkende kracht. Terugwerkende kracht is
trouwens in het algemeen al geen erg
stijlvolle figuur.
De heer Alders (PvdA): Ik keer terug
naar het eerste punt van de Minister.
Ik denk dat hij een fout maakt in zijn
betoog. Wij zijn het erover eens dat
de voortzettingswet van toepassing is
op de ambtenaren. Er is een afwijking
opgenomen van de wet op het
minimumloon; zij is zelfs tot wetsartikel verheven. Tot 1 oktober 1983 zal
het maximum bedrag aan vakantiegeld
f433,33 bedragen. Voor de ambtenaren was het dus mogelijk een en
ander in een ad hoc wet te regelen.
Wij verschillen van mening over de
vraag, wie valt onder de voortzettingswet voor het overheidspersoneel en
overeenkomstige personen. De
nieuwe voortzettingswet, die in
voorbereiding is bij de Minister van
Binnenlandse Zaken zou dan zo breed
geformuleerd moeten worden, dat
kan worden voldaan aan het gestelde
in het tweede deel van de motie.
Dat houdt in dat de wet zo duidelijk
wordt geformuleerd dat alle personen
in de collectieve sector daaronder
vallen. Dan kan daarin, evenals nu is
gebeurd in de voortzettingswet, het
bedrag aan vakantiegeld afwijkend
worden vastgesteld van hetgeen is
bepaald is in de wet op het minimumloon.
Minister De Koning: De interpretatie
dat onder overheidspersoneel en
overeenkomstige personen automatisch alle trendvolgers vallen, zal de
laatsten, zowel werkgevers als
werknemers, in grote woede doen
ontsteken. Het is duidelijk dat ik deze
interpretatie niet onderschrijf.
Ten aanzien van deze beide categorieën voeren wij wel op bepaalde
punten overeenkomstig beleid.
Daarmee worden het echter nog geen
overeenkomstige personen.
De heer Alders (PvdA): Dat interpretatieverschil heb ik al aangegeven. Ik
heb de Minister echter een vraag
voorgelegd, namelijk of in de systematiek van het voortzettingswetje een
mogelijkheid zit om aan hetgeen is
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gesteld in het tweede deel van dictum
van de motie-Van der Burg/Weijers te
voldoen.
Minister De Koning: Ik wil daar wel
naar kijken, maar voor zover dat de
suggestie wekt dat trendvolgers en
overheidspersoneel op één hoop
moeten worden gegooid, zal ik
daarvoor geen sympathie kunnen
opbrengen.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Namens de Kamer
dank ik de Regering voor de verstrekte
inlichtingen.
Ik stel voor, aan het eind van de week
over de ingediende moties te sternmen.
Daartoe wordt besloten.
De vergadering wordt van 12.37 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 ook 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, de vergadering van morgen om 9.15 uur te
beginnen.
Ik stel voor, aan de agenda van heden
toe te voegen de gezamenlijke
behandeling van de wetsontwerpen:
Naturalisatie van Ali, Kemal en 25
anderen (17822);
Naturalisatie van Cau, Alessandro
en 21 anderen (17825);
Naturalisatie van Antal, Ferenc en
25 anderen (17826);
Naturalisatie van Binten, Joseph en
22 anderen (17827);
Naturalisatie van Alberts, RudolpMarinus en 28 anderen (17 828);
Naturalisatie van Bauer, Wilhelm
Wolfgang en 26 anderen (17829);
Naturalisatie van Cera, Antonio
Francesco en 26 anderen (17831);
Naturalisatie van Akdemir, Tunca
en 29 anderen (17832);
Naturalisatie van Alberelli Silvio
Corrado Giovanni en 26 anderen
(17 834);
Naturalisatie van Backer, Paul Rolf
en 27 anderen (17 835);
Naturalisatie van Kosasih, Dharma
en 22 anderen (17 839);
Naturalisatie van Alp, Musa en 23
anderen (17 840);
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Naturalisatie van Aktas, Nedim en
23 anderen (17841);
Naturalisatie van A-Tjak, Johannes
Ismaël en 28 anderen (17 842);
Naturalisatie van Ang, Thiam Béng
en 26 anderen (17 848);
Naturalisatie van Fanumbi, Fransiscus en 19 anderen (17861);
Naturalisatie van Aazami, Ala-Addin
en 22 anderen (17 862);
Naturalisatie van Alkobi, Chaim en
23 anderen (17 863);
Naturalisatie van Adjanski, Petar en
24 anderen (17 864);
Naturalisatie van Akkerman, Ali
Engin en 22 anderen (17 865);
Naturalisatie van Au Yeung, Kam
Ho en 30 anderen (17 866);
Naturalisatie van Blaszka, Johan
Albert en 28 anderen (17871);
Naturalisatie van Antónia Nascimento, Alcinda en 24 anderen (17 879);
Naturalisatie van Agrusto, Oliviero
en 23 anderen (17880);
Naturalisatie van Borter, Walter
Romeo en 24 anderen (17 881);
Naturalisatie van Bulut, Yusuf en 28
anderen (17 884);
Naturalisatie van Belserang, Jimmy
Nelis en 20 anderen (17 886);
NaturalisatievanAbduI Mohammad,
Salim en 22 anderen (17887);
Naturalisatie van Aykaz, Nober en
28 anderen (17 888);
Naturalisatie van Bayarslan, Osman
Necdet en 26 anderen (17 889);
Naturalisatie van Badloe, Naresh en
20 anderen (17 891);
Naturalisatie van Bereklau, Marcus
en 20 anderen (17 892);
Naturalisatie van Ben-Yosseph,
Gideon en 22 anderen (17 893);
Naturalisatie van Baini, Ermano en
27 anderen (17 894);
Naturalisatie van Chow, Kwong Lau
en 29 anderen (17 908);
Naturalisatie van Adika, Juliana en
30 anderen (17 909);
Naturalisatie van Alkan, Haydo en
25 anderen (17913);
Naturalisatie van Aziz, Fazal Masih
en 24 anderen (17914).

de stemmingen over de tijdens de
op 20 juni 1983 gehouden uitgebreide
commissievergadering van de
Bijzondere Commissie Jeugdwelzijn
ingediende moties, te weten:
de motie-Worrell c.s. over uithuisplaatsingen (15317, nr. 39);
de motie-Mik/Worrell over gezinsopvangtehuizen, zoals de Triangel
(15 317, nr. 30, tweede herdruk);
de motie-De Pree/Worrell over de
instelling van toetsingscommissies
(15317, nr. 40);
de motie-Willems c.s. over de
opvang van alleenstaande ouders en
hun kinderen (15317, nr. 41);
de motie-Lankhorst over de financiering van aanvullend beleid (15317, nr.
42);
de motie-Lankhorst c.s. over de
dagcentra voor schoolgaande jeugd
(15317, nr. 43);
[De Handelingen liggen ter inzage bij
de Stenografische Dienst];
de stemming over de tijdens de op
15 juni 1983 gehouden uitgebreide
commissievergadering van de vaste
Commissie voor Onderwijs en
Wetenschappen voorgestelde motieWallage over de beleidsvoornemens
TVC (17 649, nr. 9).
Ik stel voor, van de agenda van deze
week af te voeren en te plaatsen op
de agenda van de eerste week na het
zomerreces:

Ik stel voor, toe te voegen aan de
agenda van deze week:
de brief van de Minister van
Defensie over kruisvluchtwapens
(17980), met spreektijden van 20
minuten voor de fracties van PvdA,
CDA en VVD en 10 minuten voor de
overige fracties;
het verslag van een schriftelijk
overleg over de Nederlandse staalindustrie (17784, nr. 3), met spreektijden
van 2 minuten per fractie;
het wetsontwerp Wijziging van de
Vleeskeuringswet (17 792);

het verslag van een mondeling
overleg over sociale zekerheid
(17 600-XV, nr. 104) (de Staatssecretaris
heeft toegezegd met een algemene
maatregel van bestuur te wachten tot
1 september);
het verslag van een schriftelijk
overleg over een ontwerpbesluit
aanschrijving tot woningverbetering
(17 600-XI, nr. 116) (geen maatregelen
tijdens zomerreces);
de brief van de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid over de
norminkomens vrije beroepsbeoefenaren (16507, nr. 28) (de Minister heeft
toegezegd geen beleidsvoornemens
uit te voeren totdat de discussie direct
na het zomerreces in de Kamer heeft
plaatsgevonden);
het wetsontwerp Beëindiging van
de financiële verhouding tussen Staat
en Kerk (17 642);
het wetsontwerp Nadere wijziging
van de Algemene Ouderdomswet en
de Algemene Kinderbijslagwet
(beëindiging met ingang van 1 januari
1983 van de bijdragen van het Rijk
aan het Ouderdomsfonds en het
Algemeen Kinderbijslagfonds,
alsmede vaststelling van die bijdragen
over enige voorgaande jaren) (17712);
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het wetsontwerp Wijziging van de
Kleuteronderwijswet en de Lager-onderwijswet 1920 met betrekking tot
nadere bepaling van het aantal
onderwijsgevenden (17937).
Overeenkomstig de voorstellen van
de Voorzitter wordt besloten.
De Voorzitter: Ik geef het woord aan
de heer Stemerdink, die het heeft
gevraagd.
De heer Stemerdink (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter Het laat zich aanzien dat
althans een gedeelte van de consultatiebrief van de Minister van Defensie
een rol zou kunnen spelen in het
debat dat morgen gehouden wordt
over de brief van de Minister, namelijk
het gedeelte met betrekking tot de
kernwapens. Het is mij een lief ding
waard als wij de gehele brief ter
beschikking krijgen. Als dat niet
mogelijk is, krijg ik graag de beschikking over het gedeelte dat alleen over
de kernwapens handelt en waarin,
zoals bekend, geen beleidsvoornemens staan vermeld. Kan de Voorzitter
zich tot tolk van de Kamer maken en
dit verzoek aan de Regering doen?
De heer J. D. Blaauw (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Wij hebben begrepen
dat de consultatiebrieven zaken zijn
tussen enerzijds de Regering en
anderzijds de NAVO. Mijn fractie heeft
daarom geen behoefte aan het
publiceren van deze brieven.
De heer De Boer (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Mijn fractie sluit zich bij de
woorden van de heer Blaauw aan.
De heer Stemerdink (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik heb gezegd dat ik het
liefst de gehele brief ter beschikking
krijg. Als de Minister er bezwaar tegen
heeft om het consultatiegedeelte aan
de Kamer voor te leggen, heb ik
daarvoor enig begrip. Aangezien hij
over de kernwapens geen consultatie
pleegt, maar slechts wat overwegingen
naar voren brengt, neem ik aan dat,
ook in de visie van de heren De Boer
en Blaauw, er geen bezwaar tegen is,
dit gedeelte aan ons te overhandigen.
De heer De Boer (CDA): Wij hebben
daartegen wel bezwaar.
De heer J. D. Blaauw (VVD): Wij hebben
ook bezwaar tegen publikatie van die
brief. Gezien de classificatie van dit
soort onderwerpen, hebben wij
eveneens bezwaar tegen publikatie
van delen uit de brief.
De Voorzitter: Ik begrijp uit de reactie
van de heer De Boer dat hij ook
bezwaar heeft tegen het alternatieve
verzoek van de heer Stemerdink.
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De heer Stemerdink (PvdA): In dat
geval vraag ik stemming over mijn
verzoek.
De Voorzitter: Wil de heer Stemerdink
zijn verzoek formuleren?
De heer Stemerdink (PvdA): Ik zou
graag in stemming gebracht zien het
verzoek, het gedeelte van de brief
waarin geen consultatievoorstellen
worden gedaan, namelijk het deel dat
over kernwapens handelt, aan de
Kamer over te leggen.
De Voorzitter: Naar mij blijkt, wordt
dit verzoek voldoende ondersteund.
Het verzoek van de heer Stemerdink
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van de Centrumpartij afwezig
is en dat de aanwezige leden van de
fracties van de PvdA, D'66, de PPR, de
PSP, de CPN en de EVP voor inwilliging
van het verzoek hebben gestemd.

kunnen komen bij het debat over de
vraag of de politiewet al of niet moet
worden ingevoerd.
De heer Alders (PvdA): De budgettaire
consequenties zijn in ieder geval voor
dit jaar niet van toepassing. Dat maakt
het ook mogelijk - de Regering zegt
het zelf ook - o m deze kwestie later in
het jaar te bezien, namelijk wanneer
de deregulering aan de orde is
geweest. Ik wijs vooral de regeringspartijen erop dat zij onlangs bij de
behandeling van het openbaar
kartelregister hebben gezegd, dat dit
eerst zou moeten worden getoetst
aan de deregulering. Ik ben van
mening dat dit standpunt ook geldt
voor de politiewet.
De heer De Vries (CDA): Mijn fractie
vindt het van belang dat dit onderwerp
op de agenda blijft staan.
De Voorzitter: De heer Alders handhaaft zijn voorstel, dat, naar mij blijkt,
voldoende wordt ondersteund.

Ik geef het w o o r d aan de heer Alders,
die het heeft gevraagd.

Het voorstel-Alders wordt bij zitten en
opstaan verworpen.

De heer Alders (PvdA): Mijn fractie
stelt voor, mijnheer de Voorzitter, het
wetsontwerp Opschorting van de
overgang van rechtswege van
gemeenten van rijks- naar gemeentepolitie en omgekeerd (17 932) van de
agenda af te voeren en wel op grond
van de volgende overweging. Zeer
recent, namelijk afgelopen maandag,
heeft het kabinet de dereguleringsrapporten aan de Kamer bekend gemaakt.
Aangezien dit zogenaamde stopwetje
vooral vooruitloopt op de nieuwe
politiewet is het goed, dit even onder
de aandacht te brengen. In het kader
van de deregulering dient de nieuwe
politiewet op een groot aantal
aspecten bezien te worden. Gelet op
het belang dat de Kamer eerder al, bij
voorbeeld bij de behandeling van het
openbare kartelregister, heeft gehecht
aan een goede beoordeling in het
kader van de deregulering, stel ik de
Kamer voor, dit punt van de agenda
af te voeren.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van de Centrumpartij afwezig
is en dat de aanwezige leden van de
fracties van de PvdA, D'66, de PPR, de
PSP, de CPN en de EVP voor dit
voorstel hebben gestemd.

De heer Wiebenga (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Wij voelen daar eigenlijk
niets voor. De bedoeling is om te
voorkomen dat er budgettaire lastenverzwaringen komen. Wij vinden dit
zo belangrijk, dat wij wel degelijk
behoefte hebben aan afhandeling op
dit ogenblik.

Aan de orde zijn de stemmingen over
zes moties, ingediend op 28 juni 1983
bij het debat over het minimumjeugdloon, te weten:
de motie-Moor/Buurmeijer over
vermindering van de werkloosheid
onder jongeren (17 600-XV, nr. 107);
de motie-Nypels over uitvoering
van de motie-Groenman op stuk
17029, nr. 12 (17600-XV, nr. 108);
de motie-Willems c.s. over intrekking
van de maatregel tot verlaging van de
minimumjeugdlonen (17600-XV, nr.
109);
de motie-Linschoten over de
aanpassing van de staffeling in de
minimumjeugdlonen (17 600-XV, nr.
110);
de motie-Oomen-Ruijten c.s. over
een werkweek van 36 uur voor
jongeren (17 600-XV, nr. 111);
de motie-Brouwer over eenzelfde
overgangsmaatregel voor dienstplichtigen en uitkeringsgerechtigden
(17 600-XV, nr. 112).

De heer Schutte (GPV): Ik sluit mij bij
de opmerking van de heer Wiebenga
aan, met de aantekening dat naar
mijn mening eventuele consequenties
van deregulering ook aan de orde

De Voorzitter: Ik geef het w o o r d aan
Minister De Koning, die het heeft
gevraagd.
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Minister De Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil graag toevoegen aan
hetgeen ik gisteren over die moties
heb gezegd, dat ik bereid ben de
grondgedachte van de motie-OomenRuijten op een positieve en constructieve manier te bespreken met de
sociale partners en dat ik ook de
gedachten, neergelegd in de motie-Linschoten in dat gesprek wil betrekken
o m na te gaan of wij mogelijkheden
kunnen vinden, die gedachten te
realiseren.
De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
er behoefte is aan heropening van de
beraadslaging.
Ik stel voor, hiertoe gelegenheid te
geven.
Daartoe wordt wordt besloten.

D
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer
de Voorzitter! De motie op stuk nr.
112 kan worden ingetrokken, omdat
er inderdaad een overgangsregeling
bestaat voor dienstplichtigen en
uitkeringsgerechtigden.
De Voorzitter: Aangezien de motieBrouwer (17600-XV, nr. 112) is
ingetrokken, maakt zij geen onderwerp
van beraadslaging meer uit.
Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA):
Mijnhheer de Voorzitter! Ik verzoek u,
de motie, door mij op stuk nr. 111
ingediend, aan te houden.
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik verzoek u, de vergadering
even te schorsen, opdat de fracties
die van plan waren de motie-OomenRuijten te steunen, zich kunnen
beraden op wat nu te doen staat.
De Voorzitter: Ik constateer, dat er
bezwaar bestaat tegen het van de
agenda afvoeren van de motie-OomenRuijten, voorkomende op stuk
17 600-XV, nr. 111.
De vergadering wordt van 13.25 uur
tot 13.37 uur geschorst.
De Voorzitter: Aan de orde is de
behandeling van het verzoek van
mevrouw Oomen-Ruijten, haar motie
(17600-XV, nr. 111) van de agenda af
te voeren. De heer Den Uyl heeft zich
daartegen verzet. Naar mij blijkt,
wensen enkelen hierover het w o o r d .

D
Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb het
verzoek, de door ons ingediende
motie aan te houden, gedaan, gelet
op de toezeggingen die de Minister de
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Oomen-Ruijten
Kamer voor de stemmingen deed.
Gisteren heeft de Minister al aan de
Kamer meegedeeld, dat hij bereid
was o m overleg te voeren met de
sociale partners over de door ons
gewenste toepassing van artikel 12,
lid 3.
Wij hebben begrepen dat voor
jongeren die nu korter gaan werken er
in de overgangsregeling geen extra
financiële stroppen zullen zijn.
Het overleg dat de Minister zal
voeren met de partners, is gericht op
de uitvoering van onze motie. Ik
verzoek de Minister dan ook namens
de fractie van het CDA, een brief naar
de Kamer te sturen over het resultaat,
dat hij daarbij heeft geboekt.
De doelstelling waarmee wij het
debat zijn ingegaan is o m niet én voor
minder werk én een doodgewone
loonsverlaging te moeten inleveren.
Wij hebben de indruk dat dit kan
worden gerealiseerd.
De Voorzitter: Handhaaft u uw
verzoek?
Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): Ja,
mijnheer de Voorzitter!

D

De Minister zegt, bereid te zijn met
de sociale partners te gaan praten.
Het is natuurlijk duidelijk, dat de
Minister niet tegen de sociale partners
kan zeggen: morgen moeten jullie
een 36-urige werkweek invoeren. Dat
is dan helemaal niet aan de orde.
Afhankelijk van het overleg tussen
werkgevers en werknemers in
bedrijfstakken wordt straks bepaald of
een 36-urige werkweek wordt ingevoerd. Als die niet wordt ingevoerd,
zijn de jeugdminimumlonen toch
verlaagd. Dat is volstrekt in strijd met
hetgeen de fracties van het CDA en
van de PvdA en een aantal andere
fracties wilden.
Om toch de uitspraak van de Kamer
te krijgen, die de fractie van het CDA
wilde, heb ik de eer u, mijnheer de
Voorzitter, een motie te overhandigen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Moor,
Groenman, Beckers-de Bruijn en
Brouwer wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;

Minister De Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Ik ben graag bereid, aan
het verzoek van mevrouw Oomen te
voldoen.

constaterende, dat de Regering niet
afziet van haar voornemen de minimumjeugdlonen per 1 juli a.s. te
verlagen;

Het verzoek van mevrouw OomenRuijten wordt bij zitten en opstaan
ingewilligd.

dringt er bij de Regering op aan, het
beleidsvoornemen tot verlaging van
het minimumjeugdloon op te schorten
en te betrekken bij de discussie in de
Kamer over het werkgelegenheidplan
van het kabinet en het SER-advies
betreffende de relatie arbeidstijdverkorting-minimumloon,

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PSP, de CPN, de
PPR, de Centrumpartij en de EVP
tegen het verzoek hebben gestemd.
Ik geef het woord aan de heer Moor,
die het heeft gevraagd.

D
De heer Moor (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Een heel belangrijk
onderdeel van de discussie gisteren
over de verlaging van de jeugdminimumlonen was het standpunt van
de fractie van het CDA. Deze fractie
was net als de fractie van de PvdA
van mening dat er niet dubbel moest
worden ingeleverd, dus niet volgens
het voorstel van de Minister en nog
eens voor arbeidstijdverkorting. Er
kon één keer worden ingeleverd voor
arbeidstijdverkorting.
De motie van het CDA hield in dat,
als de 36-urige werkweek voor
jongeren niet zou worden gerealiseerd
voor 1 juli, dan de loonmaatregel die
de Minister voorstelde zou worden
uitgesteld.

en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 113 (17 600-XV).
Ik stel voor, over alle moties inzake
het minimumjeugdloon te stemmen
na afhandeling van het volgende
agendapunt.
De heer Moor (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik moet een verzuim goed
maken: ik heb mede namens de
fracties van D'66, de CPN, de PPR en
de PSP gesproken.
De heer Schutte (GPV): De heer Moor
heeft nu een motie ingediend waarin
hij o m opschorting vraagt. Betekent
dit dat hij afstand neemt van zijn
eerder ingediende motie waarin hij
afkeuring uitspreekt over het voornemen?

De heer Moor (PvdA): Ik heb geen
motie ingediend waarin afkeuring
wordt uitgesproken. Mijn motie
vraagt af te zien van de voorgestelde
maatregel en op de kortst mogelijke
termijn met een plan te komen tot
herverdeling van arbeid onder
jongeren. De Regering heeft al een
aantal malen toegezegd dat zo'n plan
er zou komen, maar dat zien wij nog
niet direct gebeuren. Vandaar onze
motie. De zoeven door mij ingediende
motie vraagt niet o m af te zien van de
korting op de jeugdlonen, maar om
een opschorting totdat de Regering
met voorstellen komt o m de 36-urige
werkweek voor jongeren in te voeren.
De heer Schutte (GPV): U vraagt dus
beide aan de Kamer: afzien én
opschorten!
De Voorzitter: De Minister wijst mij
op een verplichting, die hij deze
middag heeft. In verband daarmee
stel ik nader voor, de stemmingen
over de moties te laten plaatsvinden
na de behandeling van de verslagen
van mondeling overleg over de sociale
werkvoorziening en de ARBO-Wet en
de dissussie over de naturalisatie-wetsontwerpen. Wellicht kunnen w i j nog
voor de dinerpauze het stopwetje
behandelen.
Daartoe wordt besloten.

•
De heer Linschoten (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Gezien de toezeggingen
die de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid zojuist heeft
gedaan, is er ook voor de VVD-fractie
aanleiding de gisteren door ons
ingediende motie aan te houden
totdat wij verder gaan praten over
deze problematiek.
De Voorzitter: Op verzoek van de
heer Linschoten stel ik voor, zijn
motie (17600-XV, nr. 110) van de
agenda af te voeren.
Daartoe wordt besloten.
De beraadslaging wordt gesloten.

Aan de orde is de behandeling van de
verslagen van op 23 februari en 11
mei 1983 gehouden mondeling
overleg over sociale werkvoorziening
(17600-XV, nrs. 101 en 102).
De Voorzitter: Op verzoek van de
heer Knol stel ik voor, de op 21
december 1982 ingediende motie-Ter
Veld/Knol (17666, nr. 15) hierbij aan
de orde te stellen.
Daartoe wordt besloten.
De beraadslaging wordt geopend.
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De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! Mijn fractie is er tevreden
over dat er de afgelopen maanden
een meer dan gebruikelijke interesse
voor de WSW'ers bij deze Kamer valt
waar te nemen. Maar de oorzaken van
die toegenomen belangstelling zijn
minder geruststellend'. opeenstapelende inkomensaanslagen voor WAO'ers
en WSW'ers; terugloop van het
werknemersbestand en opdrachtenportefeuilles en het terugschroeven
van belangrijke faciliteiten op het
gebied van vorming en scholing.
Tijdens de behandeling van het
december-pakket en de daaruit
voortvloeiende gedachtenwisseling
met de Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid op 23
februari en 11 mei heb ik mij vooral
geconcentreerd op een aantal wijzigingen in het arbeidsvoorwaardenpakket
voor werknemers in de sociale
werkvoorzieningen die mijns inziens
absoluut onterecht en onrechtvaardig
zijn en waartegen ook door overlegorganen, gemeentebesturen, vakbonden
en landelijke organisaties scherp actie
is gevoerd in de afgelopen maanden.
Hierbij zijn twee vragen aan de
orde: Op grond van welke maatschappelijke of juridische argumenten
worden de veranderingen in de
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden doorgevoerd? En wat zijn de
feitelijke gevolgen van die maatregelen
voor de betrokkenen?
Wat betreft de eerste vraag staat
centraal de toepassing van artikel 30
van de WSW. De Staatssecretaris
heeft verklaard dat in zijn ogen dit
artikel - een parallelle inkomensontwikkeling tussen WSW en particulier
bedrijfsleven - alleen van toepassing
is en behoort te zijn op het niveau van
de arbeidsvoorwaarden en dat bij
mutaties in die arbeidsvoorwaarden
kan en mag worden aangesloten bij
de mutaties in het arbeidsvoorwaardenbeleid in de collectieve sector.
Nu heeft de Staatssecretaris op 11
mei al erkend dat het onderscheid
tussen niveau en mutaties in veel
gevallen zeer discutabel is. Dat op
zich zelf zou al een reden zijn, voor de
vaststelling van het niveau en voor de
vaststelling van de mutaties hetzelfde
regime te hanteren, dus conform
artikel 30 van de WSW.
Het is ook merkwaardig te moeten
constateren dat een wijziging in het
mutatiebeleid die halverwege 1982
plotseling is ingetreden, overigens
tegen de wens van de SER in, als een
eenmalige inbreuk op het bestaande
beleid nu ineens tot bestaand beleid
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wordt verklaard. De Staatssecretaris
roept daarmee zelf dit beleid in het
leven en een discussie op grond van
argumenten met de Kamer mag hij
dan ook niet ontlopen.
Ik heb er behoefte aan, duidelijk te
vernemen dat in het mutatiebeleid
aangesloten moet blijven worden op
de mutaties in de arbeidsvoorwaarden
elders in het bedrijfsleven, zoals te
lezen is in artikel 30, zodat niet de ene
keer het bedrijfsleven, dan weer de
collectieve sector en een volgende
keer de ontwikkeling bij de ambtenaren
als richtsnoer wordt genomen al naar
gelang de opbrengst voor de schatkist.
Ik verwijs in dit verband naar de
motie-Knol/Ter Veld die in december
over dit onderwerp is ingediend.
Concreet is nu aan de orde de
invoering op 1 juli van een eigen
bijdrage in het woon-werkverkeer
voor WSW'ers. Ook de Staatssecretaris
was het met ons eens dat deze
maatregel voor gehandicapten bij de
WSW-werkers nog eens bovenop de
andere lastenverzwaringen voor
gehandicapten komt. Op 23 februari jl.
zei hij ons dan ook toe dat de studie
naar aanleiding van de motie-Franssen
ook de effecten van deze eigen
bijdrage zou omvatten. Die studie
hebben wij van de Regering inmiddels
ontvangen, maar het blijkt dat zij zich
beperkt tot de mutaties op 1 januari.
De toezegging is dan ook niet
nagekomen. Bovendien kondigde de
Staatssecretaris aan dat de LTD
(Loontechnische Dienst) per 1 mei zou
starten met een pakketvergelijking
tussen de arbeidsvoorwaarden in de
WSW en in het bedrijfsleven, maar
desondanks wil hij er niet op wachten
en lijkt hij de eigen bijdrage voor het
woon-werkverkeer te willen invoeren,
zij het in twee fases. Maar dat zal toch
leiden tot een inkomensachteruitgang
van zo'n f50 per maand voor 75% van
de 80.000 WSW-werknemers.
Ik zou de Staatssecretaris daarom
voor een keuze willen stellen: of het
invoeren van een eigen bijdrage is
een aanpassing van het niveau van de
arbeidsvoorwaarden en dan geldt
artikel 30 van de WSW en dient hij het
onderzoek van de LTD af te wachten,
of het is een mutatie in de arbeidsvoorwaarden en dan dient in de zienswijze
van de Staatssecretaris een parallel
met de collectieve sector te worden
getrokken. Er is daar geen sprake van
een vergelijkbare mutatie per 1 juli,
noch per 1 januari a.s. Met andere
woorden, in beide gevallen is het
onjuist om deze eigen bijdrage nu in
te voeren.
Middels een motie wil ik hem
uitnodigen daarmee te wachten tot de
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resultaten van het onderzoek van de
LTD beschikbaar zijn, ook gelet op de
discussie die wij hebben gevoerd
tijdens de UCV van afgelopen maandag over het gehandicaptenbeleid. Ik
verwacht dat de meerderheid van de
Kamer mij op dit punt zal steunen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Willems,
Beckers-de Bruijn, Knol en Groenman
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over
sociale werkvoorziening;
overwegende, dat de Regering
voornemens is per 1 juli een eigen
bijdrage voor het woon-werkverkeer
in te voeren voor WSW-ers,
van mening, dat een dergelijke
lastenverzwaring voor WSW-ers een
extra inkomensachteruitgang oplevert
in vergelijking met andere werknemers
en uitkeringsgerechtigden;
overwegende, dat door de Loontechnische Dienst een vergelijkend
onderzoek is gestart naar de arbeidsvoorwaarden in de WSW en het
particuliere bedrijfsleven;
van mening, dat de resultaten van dit
onderzoek afgewacht moeten worden
alvorens een gefundeerd oordeel kan
worden gegeven over onterechte
verschillen tussen de arbeidsvoorwaarden in de WSW en het bedrijfsleven;
verzoekt de Staatssecretaris, het
invoeren van de voorgenomen eigen
bijdrage op te schorten tot het
onderzoek van de Loon Technische
Dienst is afgerond,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 114 (17 600-XV).

D
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Veel zaken zijn in het
gevoerde mondelinge overleg aan de
orde geweest. Gelet op de zeer korte
spreektijd wil ik mij thans tot enkele
onderwerpen beperken. Allereerst
kom ik op het thans gevoerde mutatiebeleid, waarin om louter budgettaire
redenen wordt ingegrepen in de
primaire arbeidsvoorwaarden van de
WSW-werknemers. Hierdoor ondervinden deze mensen een ongunstiger
behandeling dan hun collega's in het
bedrijfsleven.
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Dat mijn fractie dit afwijst, kan
worden opgemaakt uit de motie-Ter
Veld/Knol (17666, nr. 15). Naar onze
mening is het huidige mutatiebeleid
in strijd met artikel 30, derde lid van
de WSW. Het bewuste artikel stelt:
'De regelen, bedoeld in de voorgaande
leden, dienen zo veel mogelijk
afgestemd te zijn op hetgeen met
betrekking tot arbeid onder normale
omstandigheden rechtens geldt of
gebruikelijk is, voorzover de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de
werknemers geen afwijking daarvan
rechtvaardigt.'.
De strekking van dit artikel is
duidelijk. In de memorie van toelichting op het oorspronkelijke wetsontwerp staan twee opmerkelijke
zinsneden. Ten eerste staat er dat als
uitgangspunt voor het besluit de
algemene stelregel geldt dat loon een
contraprestatie is voor verrichte
arbeid, zij het dat deze regel uitzondering vindt, evenals in het vrije bedrijf,
in geval van ziekte, ongeval, overmacht
en dergelijke en deelneming aan het
vormingswerk en vakonderwijs.
Ten tweede staat er dat het besluit
ruimte laat, zodat de ontwikkeling van
de regelingslonen in het vrije bedrijf
kunnen worden gevolgd. De praktijk is
dan ook dat telkenjare per 1 januari
en 1 juli een dergelijke loonaanpassing
plaatsvindt. Ook tussentijds geschiedt
dit als daartoe aanleiding bestaat,
hetgeen dan veelal structurele
herzieningen betreft.
Tot zover de memorie van toelichting, waarin het verband tussen loon
en arbeid wordt genoemd en de
relatie met de regelingslonen in het
vrije bedrijf wordt gelegd. Nergens
wordt in de wet of in de memorie van
toelichting ruimte gelaten om bij het
vaststellen van de WSW-lonen
budgettaire kortingen toe te passen.
Budgettaire kortingen hebben dan
ook niets te maken met de relatie
tussen loon en arbeid en vallen dan
ook buiten de strekking van het
genoemde artikel 30, lid 3.
Om de Kamer hierover een uitspraak
te kunnen laten doen, trek ik de eerder
genoemde motie-Ter Veld/Knol in en
vervang deze door de volgende
motie.

overwegende, dat er geen redenen
zijn de WSW-werknemers gunstiger te
behandelen dan de werknemers in het
bedrijfsleven;
van oordeeld, dat een ongustiger
behandeling dan ook niet dient plaats
te vinden;
constaterende, dat het door de
Regering genomen besluit dd. 16 juli
1982, de WSW-werknemers geen
2,,45% prijscompensatie toe te kennen
doch 1,45%, en het besluit de WSWwerknemers in navolging van het ten
aanzien van het overheidspersoneel
gevoerde beleid per 1 januari 1983
geen enkele prijscompensatie toe te
kennen strijdig is met een gelijke
behandeling voor de WSW-werknemers en de werknemers in het
bedrijfsleven;
verzoekt de Regering, haar beleid met
betrekking tot de arbeidsvoorwaarden
van de WSW-werknemers af te
stemmen op de uitgangspunten,
vastgelegd in artikel 30, derde lid van
de WSW en toegelicht in de memorie
van toelichting op het wetsontwerp
WSW,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde
motie, die is ondertekend door de
leden Knol en Ter Veld, voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 16(17 666).

gehoord de beraadslaging;

De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De arbeidstijdverkorting en
de deeltijdarbeid zijn twee mogelijkheden om meer mensen een dienstbetrekking binnen de WSW te kunnen
aanbieden. Met deeltijdarbeid kan
worden geëxperimenteerd in daarvoor
aangewezen werkverbanden. Wij
doen een dringend beroep op de
Staatssecretaris, het zo te regelen dat
deeltijdarbeid binnen de WSW een
vanzelfsprekende zaak is. Met name
voor geestelijk gehandicapte mensen
zou dit veel mogelijkheden bieden.
Voor de arbeidstijdverkorting,
toegespitst op de 3 extra verlofdagen,
heeft de Staatssecretaris de gemeentebesturen bericht dat van herbezetting
geen sprake zou kunnen zijn. Dat
betekent dus wel arbeidsverkorting,
maar geen werkgelegenheid. Dat is
ongehoord! De 3 verlofdagen, zijn
ongeveer vergelijkbaar met 1000
manjaren! De WSW-werknemers
mogen wel inleveren; in verhouding
zelfs meer dan anderen! De Regering
wil ook het aantal WSW-werknemers
terugdringen. Maar het groeiende
aantal potentiële WSW-werknemers
kansen geven - budgettair neutraal
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Motie
De Voorzitter: De motie-Ter Veld/Knol
(17 666, nr. 15) is in die zin gewijzigd,
dat zij thans luidt:
De Kamer,

nota bene - is er niet bij. Een en ander
druist volledig in tegen het in de
Stichting van de Arbeid bereikte
akkoord. Ook hierover heb ik de eer,
de Kamer om een uitspraak te
vragen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Knol,
Willems, Brouwer, Beckers-de Bruijn
en Groenman wordt de volgende
motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
van oordeel dat arbeidstijdverkorting
een mogelijkheid is het beschikbare
werk over meer mensen te verdelen;
overwegende dat in de Stichting van
de Aarbeid over die mogelijkheid
tussen sociale partners overeenstemming is bereikt;
constaterende, dat daaruit voortvloeiende aan de WSW-werknemers drie
extra verlofdagen zijn toegekend,
echter, zonder dat er sprake is van
verruiming van de werkgelegenheid
binnen de WSW;
van oordeel dat een dergelijk beleid
indruist tegen de strekking van het
binnen de Stichting van de Arbeid
bereikte akkoord;
verzoekt de Regering haar beleid ter
zake te heroverwegen en alsnog over
te gaan tot herbezetting van de door
de drie extra verlofdagen openvallende
arbeidstijd,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 115 (17600-XV).
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Vervolgens wil ik nog
enkele opmerkingen maken over de
zogenaamde eigen bijdrage in de
kosten van het woon-werkverkeer.
Zoals ik namens mijn fractie al tijdens
het mondeling overleg heb gezegd,
voelen wij niets voor deze bijdrage a
raison van f46. Wij zijn van oordeel
dat uit het onderzoek van de loontechnische dienst moet blijken hoe het
woon-werkverkeer bij het vrije bedrijf
is geregeld.
De WSW-werknemers behoeven
geen gunstiger behandeling dan hun
collega's in het bedrijfsleven. Daarvoor
pleiten wij niet. Ze hebben echter wel
recht op een gelijke behandeling en
dat geldt ook voor de eigen bijdrage
in de vervoerskosten. Ook dient
rekening gehouden te worden met de
ongunstige effecten van allerlei
maatregelen welke de WSW-werknemers hard treffen. Ik verwijs hierbij
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naar de motie-Franssen en naar
hetgeen de heer Willems hierover
heeft opgemerkt.

D
Mevrouw Groenman (D'66): In de
WSW is nogal wat aan de hand. Ik wil
een paar punten bespreken. Ook voor
de WSW geldt de cumulatie van
negatieve inkomenseffecten. De
Staatssecretaris heeft gezegd dat als
onderzoek aantoont dat er sprake is
van onaanvaardbare cumulatieve
effecten voor WSW'ers, daarmee in
het toekomstige beleid rekening zal
worden gehouden. De vraag is dan
wat toekomstig beleid is. De volgende
vraag is dan of niet voordat maatregelen werden voorgesteld, de cumulatieve effecten bekend hadden moeten
zijn. Helaas is dit niet het geval.
Een voorbeeld van cumulatie is de
eigen bijdrage voor WSW'ers in het
woon- en werkverkeer. Zulke zaken
zijn nu net de druppels die de emmer
voor WSW'ers doen overlopen. Een
gefaseerde invoering van die eigen
bijdrage is dan natuurlijk flauwekul.
Het is een uitstel van executie. Mijn
fractie pleit ervoor die eigen bijdrage
niet te laten doorgaan en heeft de
motie-Willems ondertekend.
Het argument van de Regering is
dat men zo'n bijdrage ook elders in de
collectieve sector betaalt. De vraag is
nog steeds over welke kam WSW'ers
nu eigenlijk worden geschoren, die
van het bedrijfsleven of die van de
collectieve sector? Waarschijnlijk is
het over beide, al naar gelang het
voordeliger uitkomt.
Ik noem de inlevering van prijscompensatie door WSW'ers. Inleveren
van prijscompensatie is door ons
steeds bepleit, maar wel ten behoeve
van arbeidsduurverkorting. Reeds in
het mondeling overleg van 22 februari
heb ik gevraagd of die ingeleverde
prijscompensatie werd gebruikt voor
nieuwe arbeidsplaatsen of althans
herbezetting van arbeidsplaatsen. Ook
in het tweede mondeling overleg is
deze vraag niet bevredigend beantwoord.
De Staatssecretaris heeft in een
brief aan de gemeentebesturen
meegedeeld, dat de arbeidstijdverkorting in de werkplaatsen, als gevolg
van de drie roostervrije dagen die in
de collectieve sector zijn gegeven,
niet gebruikt mag worden voor
herbezetting omdat de noodzaak
daartoe zou ontbreken. Waarom, zo
vraag ik mij af. De Staatssecretaris zal
antwoorden dat het niet herbezetten
van de drie extra verlofdagen in

Tweede Kamer
29 juni 1983

samenhang moet worden gezien met
het volumebeleid in de sociale
werkvoorziening. Mijn conclusie leidt
dan simpelweg dat WSW'ers de
prijscompensatie hebben moeten
inleveren zonder dat er iets tegenover
staat.
Ook met de gemeentebesturen is
geen overleg gepleegd over eventuele
herbezetting. Met de vakbonden is
wel overleg geweest. Die vonden
echter dat inleveren zonder meer niet
kon. Ik vind dat ook. Daarom heb ik de
motie van de heer Knol ondertekend.
Ik wil nog iets zeggen over de
deeltijdarbeid in de sociale werkplaatsen. Het komt mij voor dat de Regering
geen daadkrachtige houding aanneemt op dit punt. Ik betreur dit zeer.
Ik zou een grotere vrijheid willen
laten, indien werkgever en werknemer
het eens zijn over de mogelijkheden
voor deeltijdarbeid. Deeltijdarbeid in
de sociale werkplaatsen schept toch
ook ruimte voor mensen die op de
sociale werkvoorziening zijn aangewezen.
De Staatssecretaris zegt dat de
doorstroming vanuit de sociale
werkplaatsen naar het bedrijfsleven te
gering is. Daarom is het verband met
de wet arbeid gehandicapte werknemers zo essentieel. De memorie van
antwoord hebben wij overigens nog
steeds niet ontvangen. De samenhang
in het beleid ten aanzien van arbeid
voor mensen die op de een of andere
manier gehandicapt zijn, laat nog zeer
te wensen over. Wel streven naar een
volumebeperking in de WSW, geen of
moeizame mogelijkheden voor
deeltijdarbeid, vooralsnog geen wet
arbeid gehandicapte werknemers. Het
lijkt toch echt nergens op.
Mijn fractie neemt de neveneffecten
van de voorgestelde volumebeperking
in de WSW door middel van wijziging
van artikel 7 van de WSW zeer
ernstig. Het gaat dan om neveneffecten
in de volgende zin. Als mensen die op
de sociale werkplaatsen zijn aangewezen daar niet terecht kunnen, blijven
zij de gehele dag thuis. Dit kan de
thuissituatie onder druk zetten en
plaatsing in een dagverblijf voor
ouderen tot gevolg hebben.
Of deze mensen kunnen niet langer
in een gezinsvervangend tehuis
blijven, omdat daar de eis wordt
gesteld dat men overdag bezigheden
elders heeft. Ook vanuit die gezinsvervangende tehuizen ontstaat druk op
de dagverblijven voor ouderen. De
dagverblijven kunnen die druk niet
aan en doen een beroep op de
bestaande intramurale inrichtingen.
Dat is toch echt de omgekeerde
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wereld, als het gaat om een goed
geïntegreerd gehandicaptenbeleid.
Op dat punt heb ik jongstleden
maandag, in de UCV over geestelijk
gehandicapten, al een motie ingediend.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Voorzitter! In Zuid-Limburg is vanaf
23 juni een aantal sociale werkplaatsen
bezet als protest tegen de bezuinigingen. Wat mij daarbij opvalt is dat een
halfjaar na de meest ingrijpende
bezuinigingsvoorstellen, de werknemers in de sociale werkplaatsen
merken wat in december is besloten.
In de brief van 2 juni over de motieFranssen wordt verslag gedaan van
de cumulatie van gevolgen van een
aantal maatregelen voor gehandicapten. Voor WSW-ers gaat het vooral
om de anti-cumulatieregeling AAW/
WAO met inkomsten uit arbeid. Dit
heeft tot gevolg dat vanaf het modale
inkomen ongeveer 6,5% koopkracht
wordt ingeleverd.
De eigen bijdrage voor vervoer naar
de sociale werkplaats, oplopend tot
f46 per maand, is daar nog niet bij.
Uit de tabellen in de brief blijkt dat
de WSW'er een grotere netto inkomensdaling te verwerken heeft
gekregen dan de langdurig werkloze.
Het argument hiervoor is onder meer
dat hiermee de relatief betere financiële positie van de WSW'er teniet wordt
gedaan.
Dit argument vind ik niet rechtvaardig. Deze gehandicapten zijn volledig
afhankelijk van het bestaan van
sociale werkplaatsen. Het particuliere
bedrijfsleven neemt ze niet op. Ook
met de gewijzigde Wet arbeid gehandicapten is dit niet te verwachten. Een
sterke belangenorganisatie hebben de
WSW'ers niet, noch een zelfstandige
onderhandelingspositie. Voor de
meesten is de sociale werkplaats de
enige plaats waar ze in een arbeidssituatie kunnen functioneren. De
overheid die dan eenzijdig en op
grond van budgettaire redenen gaat
snoeien in de inkomens van deze
groep werknemers, schendt het
vertrouwen.
Uit de brief van 12 april en uit het
erover gevoerde overleg blijkt de
terughoudendheid van de Staatssecretaris om deeltijdarbeid werkelijk te
stimuleren. Waarom is hij toch zo
voorzichtig? Als werkgever en
werknemer het eens worden, waarom
moet dat dan stuiten om een verbod
van de rijksconsulent? Als er een
ervaringsonderzoek moet worden
gehouden, waarom kan er dan geen
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Met extra verlofdagen in de WSW
mag niet anders worden omgesprongen dan met die in het particuliere
bedrijfsleven. Wij steunen dus de
motie-Knol.

D

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR)

soepel ontheffingenbeleid gevoerd
worden voor die situaties waarbij de
direct betrokkenen het met elkaar
eens worden om, zonder een medische
noodzaak, zonder andere dringende
reden, korter te gaan werken?
Het enige dat de Staatssecretaris
uiteindelijk toezegt, is dat er letterlijk:
'niet noodzakelijkerwijs gewacht
waarop het ervaringsonderzoek is
afgerond'. Wat betekent 'niet noodzakelijkerwijs'? Dat er een brief uitgaat naar
de rijksconsulenten, dat het niet-in-allegevallen-uitgesloten-mag-worden-geacht dat er ooit-wel-eens-een-keer op
vrijwillige basis in deeltijd gewerkt
mag worden? Of dat als werkgever en
werknemer het eens zijn, de rijksconsulent gewoon ontheffing moet geven?
Met de heer Nijhuis, die hierover
sprak tijdens het mondeling overleg,
vind ik dat de directeuren van de
werkplaatsen hierbij meer vrijheid
moeten hebben en ik wil graag via
een motie vragen om een werkelijke
soepel ontheffingenbeleid.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Beckersde Bruijn, Knol, Willems en Groenman
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
van oordeel, dat werknemers van
sociale werkplaatsen op vrijwillige
basis korter moeten kunnen werken
dan 40 uur per week, ook als daartoe
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geen medische noodzaak of andere
dringende reden bestaat;
van oordeel, dat ook lopende het
ervaringsonderzoek naar de effecten
van deeltijdarbeid in de sociale
werkvoorziening, deeltijdarbeid op
vrijwillige basis mogelijk moet zijn als
werknemer en werkgever daartoe
overeenstemming bereiken,
verzoekt de Regering, in dezen een
soepel ontheffingenbeleid te voeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 116 (17 600-XV).
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Voorzitter! Op 23 april schreef de
Staatssecretaris een brief aan de
gemeentebesturen, waarin hij duidelijk
maakt dat de ingeleverde prijscompensatie niet mag leiden tot extra
arbeidsplaatsen in de WSW. Dit zou
het volumebeleid doorkruisen en
bovendien zou het rendementsherstel
dan verloren gaan. Met de gemeentebesturen is hierover, althans niet voor
11 mei, overleg gepleegd.
Als in het particuliere bedrijfsleven
een dergelijke houding zou overheersen, dan zou de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid de eerste
zijn om daarover, zeer terecht, zijn
ongenoegen over uit te spreken, maar
nu het om werknemers in de WSW
gaat, neemt de overheid een heel
ander standpunt in. Dit is voor mij
onbegrijpelijk, ik kan dit niet billijken.
De overheid meet met twee maten.
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Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! In de voorbije
maanden hebben wij enkele malen
uitgebreid gesproken over de Wet
sociale werkvoorziening. Ook is de
Kamer bezig met een uitvoerige
gedachtenwisseling met de Regering
over de vrij fundamentele wijziging
van artikel 7. Een aantal zaken uit de
mondelinge overleggen behoef ik
derhalve nu niet aan de orde te
stellen, de fractie ziet overigens geen
kans om in het kader van dit korte
debatje een fundamenteel inhoudelijke
discussie te voeren met de Regering.
Wij krijgen immers nog volop de
gelegenheid om deze zaken met
elkaar te bespreken bij de behandeling
van het zojuist genoemde wetsontwerp. Ik noem dan onder andere:
deeltijdarbeid, mutatiebeleid etcetera.
De heer Willems (PSP): Mag ik
mevrouw Oomen vragen, mijnheer de
Voorzitter, waarom zij deze zaken bij
het wetsontwerp aan de orde wil
stellen? Het wetsontwerp gaat
immers over de volumebeperking en
niet over de arbeidsvoorwaarden. Die
zijn daarbij helemaal niet aan de orde
gesteld.
Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA):
Wellicht heeft ook de heer Willems
het voorlopig verslag gelezen, dat wij
bij dat wetsontwerp hebben uitgebracht en ook de memorie van
antwoord gezien, waarin wij gewezen
hebben op een aantal consequenties
die de wijziging van artikel 7 met zich
zou kunnen meebrengen en waarin
wij ons afgevraagd hebben of er geen
alternatieven te bedenken zijn. Die
alternatieven zijn wij uitgebreid met
de Regering aan het bediscussiëren.
Bij die alternatieven zijn ook een
aantal zaken die in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer spelen.
Over een tweetal punten wil ik
nadere opmerkingen maken. Het
betreft de eigen bijdrage in de kosten
woon-werkverkeer van de sociale
werkvoorziening van f23 per 1 juli.
Wij waren en zijn van mening dat
deze maatregel vanwege de cumulatieve effecten beter niet per 1 juli
genomen kan worden. Wij realiseren
ons terdege dat de Kamer met een
dergelijke opstelling ingrijpt in het
arbeidsvoorwaardenoverleg dat
tussende partners gevoerd moet
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worden. Wij realiseren ons ook dat de
Staatssecretaris de bevoegdheid heeft
een dergelijk besluit toch te nemen.
Van deze bevoegdheid wenst de
Staatssecretaris gebruik te maken.
Gezien onze opstelling in het
mondeling overleg en bij de UCV van
6 juni wil ik hetgeen wij toen gezegd
hebben hier nogmaals herhalen.
Wanneer de Staatssecretaris meent
een dergelijk besluit toch te moeten
nemen, vraag ik hem er rekening mee
te houden, dat het mogelijk is dat
deze zaak teruggedraaid moet worden
nadat de conclusies getrokken zijn
over de cumulatienotitie. Wij zijn
immers van mening dat daar, waar
zich ongewenste cumulaties
voordoen, bekeken moet worden hoe
verlichting is aan te brengen.
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Wat bedoelt mevrouw
Oomen precies met die opmerking?
Bedoelt zij dat wanneer de Staatssecretaris nu het besluit zou nemen de
eigen bijdrage in te voeren en wanneer
in het najaar zou blijken dat in de
ogen van mevrouw Oomen de
WSW-werknemers toch iets te hard
zijn aangepakt, de Staatssecretaris
dan gehouden moet zijn het eigen-bijdragebesluit weer terug te draaien?
Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): Wij
hebben in het mondeling overleg heel
uitgebreid met elkaar gesproken over
de reiskosten. Wij hebben toen
kunnen bereiken dat de Staatssecretaris de 1 juli-maatregel zou aanhouden.
Hij heeft toen aan het einde van die
UCV gezegd: ik stel de maatregel dan
nu wel uit, maar ik zal toch van de
bevoegdheid gebruik wensen te
maken die ik bij wet gekregen heb.
Wij zeggen nu tot de Staatssecretaris: inderdaad u hebt die bevoegdheid.
U mag van ons van die bevoegdheid
gebruik maken, maar houdt er dan
rekening mee, beste Staatssecretaris,
dat op het moment dat wij de cummulatienotitie bespreken u deze eigen
bijdrage in dat woon-werkverkeer
misschien zult moeten terugdraaien.

volgens de Wet sociale werkvoorziening bevoegdheden hebben en dat de
Staatssecretaris van deze bevoegdheden gebruik kan maken. Dat mag de
Staatssecretaris van ons dus doen,
maar hij moet er wel rekening mee
houden, dat over deze bevoegdheid
in het kader van die cumulatie wel
eens een herbezinning zou kunnen
plaatsvinden.

zij als structureel werkloze staat
ingeschreven bij het Gewestelijk
Arbeidsbureau. De fractie van het
CDA verzoekt de Staatssecretaris te
bekijken welke mogelijkheden hij
heeft om dit te verhinderen en ons
mede te delen welke actie hij daaromtrent gaat ondernemen.

De heer Willems (PSP) Mijnheer de
Voorzitter! Mevrouw Oomen draait de
zaak een beetje om. De Minister of de
Staatssecretaris heeft zijn bevoegdheid in het kader van de wet, maar de
Kamer heeft haar bevoegdheid de
Staatssecretaris te vragen van een
dergelijke voornemen af te zien.
Daarom gaat het nu! Wil de fractie
van het CDA dat de Staatssecretaris
zeker voorlopig van zijn voornemen
afziet of wil de Kamer en de fractie
van het CDA dat niet? Dat is nu aan
ons ter beoordeling, dan zien wij op 1
juli wel wat de Staatssecretaris doet
binnen zijn bevoegdheden.

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): Ik
heb van een aantal GAB's vernomen
dat men in de kaartenbak geregistreerd
blijkt te staan als structureel werkloos.
Dat lijkt mij niet erg fijn om te ervaren
als WSW-werknemer, wanneer je hele
dagen werkzaam bent in de sociale
werkvoorziening. Wanneer dat zo is,
vraag ik de Staatssecretaris of hij
daaraan iets kan doen en zo ja, op
welke wijze hij dat dan doet.

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): De
Staatssecretaris heeft toegezegd dat
hij zijn voornemen in elk geval niet
per 1 juli aanstaande zal uitvoeren.
Dat was in de UCV van 6 juni jongstleden. Daarbij heeft hij ook gezegd dat
hij zo kort mogelijk na 1 juli dat
besluit wel zal nemen. Ik constateer
dan dat wij de Staatssecretaris een
aantal bevoegdheden hebben gegeven
volgens de wet en dat hij tot uitvoering
kan overgaan. Wanneer hij dat doet,
vraag ik hem er rekening mee te
houden dat wij in het kader van de
cumulatie ook wel eens met elkaar tot
het besluit zouden kunnen komen die
reiskostenvergoeding wederom terug
te draaien.
De heer Knol (PvdA): Als de Staatssecretaris straks heel duidelijk zegt dat
hij niets voelt voor het verzoek van
mevrouw Oomen, lijkt het dan niet
verstandiger dat mevrouw Oomen
zich toch maar uitspreekt voor de
motie-Willems?

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): Ja,
mijnheer Knol, wij hebben een
dergelijke opstelling overwogen. Wij
zitten echter met het probleem, dat de
Minister en de Staatssecretaris

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): Ik
vraag de Staatssecretaris of hij
desnoods bereid is daarop terug te
komen. Ik laat mijn besluit afhangen
van het antwoord op die vraag.
Wij zijn van mening dat waar zich
ongewenste cumulatie voordoet, moet
worden bekeken hoe verlichting kan
worden aangebracht.
In de UCV van maandag jongstleden
deden wij daaromtrent al voorstellen.
In het mondeling overleg heb ik
gemeld dat het door de WSW'er als
denigrerend wordt ervaren dat hij of
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De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Zou het dan niet verstandiger zijn, dat mevrouw Oomen de door
de heer Willems ingediende motie
ondersteunt? Dan krijg je een goede
vergelijking van hoe het elders op dat
terrein gaat.

Staatssecretaris De Graaf: Die vraag
ging mij even geheel voorbij.

D
De heer Nijhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb een viertal korte
punten. Mevrouw Groenman heeft
zojuist gesproken over de wijziging
van artikel 7. Daarover is momenteel
een schriftelijke procedure gaande en
ik zal er op dit moment niet verder
over spreken, want dat lijkt mij niet
juist.
Een ander punt is het mutatiebeleid.
Ik heb kennisgenomen van de opmerkingen van de heer Knol, die het
mutatiebeleid bekritiseert. Ik roep nog
eens in herinnering dat het mutatiebeleid afkomstig is van mevrouw Dales
als staatssecretaris en lid van de
PvdA. Dat neemt niet weg dat ik ook
tijdens het mondeling overleg wat
kritische kanttekeningen heb geplaatst
bij het verschil tussen mutatiebeleid
en niveaubeleid. Dat lijkt mij een
gekunsteld verschil. Wil de Staatssecretaris het mutatiebeleid in die zin
heroverwegen?
Ik kom op de eigen bijdrage voor de
vervoersvoorziening. Anders dan mijn
collega van de fractie van het CDA
ben ik bereid het beleid van deze
Staatssecretaris van het CDA te
ondersteunen. Hij doet niets anders
dan een vergelijking trekken met het
gebeuren bij de ambtenaren. Alle
ambtenaren betalen een eigen
bijdrage voor vervoer. Het pleidooi
om dat loontechnisch onderzoek af te
wachten zal ik ook niet ondersteunen
om de doodeenvoudige reden dat de
uitkomsten slechter zullen zijn dan
hetgeen de Staatssecretaris heeft
voorgesteld. Daarvan ben ik rotsvast
overtuigd. In het bedrijfsleven wordt
lang niet in alle sectoren een vervoers-
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Nijhuis
voorziening of een kostenbijdrage in
het woon-werkverkeer gegeven.
Afgelopen maandag is in een UCV
gesproken over de problematiek van
de cumulatie en de uitvoering van de
in de Eerste Kamer aangenomen
motie-Franssen.
Daarbij is ook gesproken over de
WSW-werknemers en de reden
waarom -6 in tabel 1 stond. Daarbij is
ook aan de orde geweest dat het gaat
om een beperkt groep uit de WSW.
Wij hebben in dat debat om een
individuele benadering gevraagd. Ik
vraag dit nogmaals ook in dit verband
aan de Staatssecretaris. Ik ben er
bijna van overtuigd dat het aantal
knelgevallen uitermate gering zal zijn
en misschien zelfs wel nihil. Ik kan dit
niet helemaal bevroeden. Ik veronderstel dit echter, omdat de beloningsstructuur en het beloningsniveau in
de WSW niet zo slecht zijn als men
hier wel eens beweert.

heer Nijhuis dan met mij van mening
dat nu gehandeld wordt in strijd met
artikel 30, derde lid?
De heer Nijhuis (VVD): Ik wil niet
zeggen 'volstrekt in strijd met'.
De heer Knol (PvdA): Dat bedoel ik
ook niet. Dat zeg ik ook niet.
De heer Nijhuis (VVD): Je kan in ieder
geVal kritiek hebben op de formulering
van artikel 30 in relatie met het
mutatiebeleid.

D

De heer Knol (PvdA): Bedoelt de heer
Nijhuis hiermee te zeggen dat de
Staatssecretaris, als hij het op dit
moment in gang zijnde mutatiebeleid
wenst voort te zetten, moet komen
met een wijziging van artikel 30,
derde lid? Als hij dit niet doet, is de

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Ik denk dat ik er verstandig aan doe de verschillende onderwerpen respectievelijk de revue te
laten passeren. Ik begin met het
mutatiebeleid en het niveaubeleid
met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden in het kader van de sociale
werkvoorziening. Ook al is er misschien af en toe sprake van enige
gekunsteldheid, zoals de heer Nijhuis
zei, ik denk dat dit op zichzelf goed
hanteerbaar is. Je kan natuurlijk in de
toekomst nog altijd tot een zekere
heroverweging komen met betrekking
tot het gebruiken van namen.
De heer Willems, de heer Knol,
mevrouw Groenman en de heer
Nijhuis hebben met name over deze
problematiek gesproken. Met name
de heren Knol en Willems hebben in
dit verband gewezen naar artikel 30
van de WSW. Bij het mutatiebeleid
gaat het om het beleid betreffende de
aanpassingen van het bestaande
arbeidsvoorwaardenpakket. Het is dus
volstrekt niet een zuiver budgettaire
zaak, zoals de heer Knol deed veronderstellen. Ik denk hierbij bij voorbeeld
aan de regelmatige wijzigingen ten
aanzien van de lonen en het aantal
verlofdagen. Voor het mutatiebeleid
wordt aansluiting gezocht bij het
beleid ter zake van de in de gesubsidieerde en gepremieerde sector
geldende loon- en arbeidsvoorwaarden.
De argumentatie voor de keuze
voor dit mutatiebeleid is tweeledig.
Het is juist dat de invulling daaraan
met name door mijn voorgangster,
mevrouw Dales, is gegeven. De
arbeidsvoorwaarden van de WSWwerknemers worden in de eerste
plaats, evenals dit in belangrijke mate
geldt voor de werknemers in de
gesubsidieerde en gepremieerde
sector, bekostigd door de rijksoverheid.
Er is mijns inziens geen reden om
matiging in de gesubsidieerde en
gepremieerde sector op het onderdeel
arbeidsvoorwaarden niet eveneens
toe te passen in de WSW.
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De heer Knol (PvdA): De heer Nijhuis
heeft mij er voor de zoveelste keer
aan herinnerd dat het mutatiebeleid
van nu een uitvinding zou zijn van
mevrouw Dales.
De heer Nijhuis (VVD): Zij heeft dit bij
herhaling bepleit.
De heer Knol (PvdA): Ik weet ook dat
het mevrouw Dales is geweest die
hierover advies heeft aangevraagd bij
de SER. Het is hier al gememoreerd
dat de SER daarover in meerderheid
negatief heeft geoordeeld. Ik hoor nu
echter graag van de heer Nijhuis wat
hij vindt van de inhoudelijke opmerkingen die ik ten aanzien van het
mutatiebeleid heb gemaakt.
De heer Nijhuis (VVD): Ik moet de
heer Knol toegeven dat wij kunnen
discussiëren over de relatie tussen het
mutatiebeleid en artikel 30 en de
formulering van artikel 30. Dan moet
er een keuze worden gemaakt. Ofwel
je houdt het mutatiebeleid vast en je
gaat artikel 30 wijzigen. Ofwel je komt
met een ander beleid. Ik heb de
Staatssecretaris zojuist gevraagd - de
heer Knol heeft dit naar ik aanneem
gehoord - of hij bereid is het wat
gekunstelde verschil tussen mutatiebeleid en niveaubeleid te heroverwegen.
Ik heb er vertrouwen in dat hij dit
zeker zal doen.

In de tweede plaats was er, gezien
de onderlinge verschillen in de
mutaties in de afgelopen jaren tussen
particulier bedrijfsleven, overheidspersoneel en gesubsidieerde en
gepremieerde sector, behoefte aan
een duidelijke keuze met betrekking
tot de sociale werkvoorzieningen.
Naast het mutatiebeleid is er ook
sprake van de zorg voor een blijvende
afstemming van het WSW-arbeidsvoorwaardenpakket als geheel op dat
buiten de sociale werkvoorziening.
Hierbij gaat het om het niveau van
het totale arbeidsvoorwaardenpakket
naast zijn materiële en immateriële
componenten. Hierbij is de blik niet
uitsluitend gericht op de gesubsidieerde en de gepremieerde sector, maar
ook op de overheid en het particuliere
bedrijfsleven. Daarbij staat de vraag
centraal of dit mutatiebeleid en het
niveaubeleid al of niet in overeenstemming zijn met artikel 30. Ik vind dat dit
wel het geval is. Ik licht dit toe.
In het derde lid van artikel 30 van de
Wet sociale werkvoorziening is
bepaald dat de bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur te
stellen regels of nadere regels betreffende onder andere het loon en andere
financiële aanspraken, de werktijden
en de aanspraak op vakantie, zoveel
mogelijk dienen te zijn afgestemd op
hetgeen met betrekking tot arbeid
onder normale omstandigheden
rechtens geldt of gebruikelijk is, voor
zover de lichamelijke of geestelijke
gesteldheid van de werknemers geen
afwijking daarvan rechtvaardigt.
De aanduiding 'arbeid onder
normale omstandigheden' wijst op
een breder begrip dan alleen het
particuliere bedrijfsleven. In het
algemene deel van de memorie van
toelichting wordt omtrent de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden
gesteld, dat deze zoveel mogelijk
dienen te zijn afgestemd op de
arbeidsvoorwaarden in het gewone
arbeidsproces. Slechts ten aanzien
van een aantal van de overige
arbeidsvoorwaarden, zoals verlofdagen en vakantiegeld, wordt vermeld
dat deze zoveel mogelijk analoog aan
het gewone bedrijfsleven worden
geregeld.
In de artikelsgewijze toelichting bij
artikel 30 wordt opnieuw in algemene
zin aangegeven dat de nadere regels
die op grond van artikel 30 worden
getroffen, moeten zijn afgestemd op
het normale arbeidsproces. In de
artikelsgewijze toelichting wordt wat
de lonen en andere financiële aanspraken betreft nog verwezen naar het
vrije bedrijf, terwijl bij een aantal
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overige arbeidsvoorwaarden wordt
gesproken van aansluiting bij het
gewone bedrijfsleven of het bedrijfsleven.
Uit dit alles blijkt dat de wetstekst
van artikel 30, alsook een belangrijk
deel van de algemene en de artikelsgewijze toelichting erop duiden dat bij
de vaststelling van het pakket arbeidsvoorwaarden in de sociale werkvoorziening als leidraad wordt gehanteerd
hetgeen voor arbeid onder normale
omstandigheden geldt. Dit omvat
naast het particuliere bedrijfsleven
ook de overheid en de gepremieerde
en de gesubsidieerde sector.
De term 'bedrijfsleven' in de
memorie van toelichting kan mijns
inziens niet bedoeld zijn om voor een
deel van de arbeidsvoorwaarden een
systematiek voor te schrijven, op
basis waarvan uitsluitend het particuliere bedrijfsleven in de afstemming
wordt betrokken.
Samenvattend meen ik dan ook dat
de tekst van artikel 30 en de daarop
gegeven toelichting de basis bieden
om voor het niveau-aspect van het
arbeidsvoorwaardenpakket - ik heb
zoeven aangegeven wat dat inhoudt aansluiting te zoeken bij het totaal van
particulier bedrijfsleven, overheid en
gesubsidieerde en gepremieerde
sector.
Wat het mutatiebeleid betreft geeft
de wet mijns inziens tevens voldoende
ruimte om voor de regelmatige
aanpassingen van bij voorbeeld
lonen, verlofdagen en dergelijke
aansluiting te zoeken bij de ontwikkelingen in de gesubsidieerde en
gepremieerde sector.
De mutaties in de arbeidsvoorwaarden in de gesubsidieerde en gepremieerde sector staan niet op zichzelf,
want zij zijn afgestemd op de mutaties
bij de overheid. Door voor de sociale
werkvoorziening aansluiting te zoeken
bij de mutaties in de arbeidsvoorwaarden in de gesubsidieerde en gepremieerde sector wordt weliswaar geen
afstemming bereikt met hetgeen voor
alle werknemers buiten de sociale
werkvoorziening geldt, maar wel met
een belangrijk deel ervan.
De tekst van artikel 30, waarin
gesproken wordt van zoveel mogelijk
afstemming met hetgeen elders
rechtens geldt of gebruikelijk is, geeft
voor dit beleid mijns inziens voldoende
basis en steun. Daarom kan ik na deze
uiteenzetting ook niet anders dan de
aanvaarding van de op dit gebied
door de heer Knol ingediende motie
ontraden. Ik geloof niet dat ik nu
voorbeelden van niveau en mutatie
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behoef te noemen, want die zijn in het
mondeling overleg voldoende aan de
orde geweest.
Ik kom nu toe aan het onderdeel
eigen bijdrage in de kosten van
woon-werkverkeer. Alle woordvoerders hebben hierover gesproken,
maar alleen de heer Nijhuis heeft mij
in dit opzicht volledig gesteund.
Mevrouw Oomen heeft enige nuanceringen aangebracht.
Het ligt in de bedoeling dat de
werknemer uiteindelijk, naar de
huidige maatstaven gerekend,
maximaal de eerste 46 gulden van zijn
reiskosten per maand zelf zal betalen.
Indien de werkelijke kosten van het
openbaar vervoer lager zijn dan 46
gulden, blijven de lasten voor de
werknemer uiteraard tot deze lagere
kosten beperkt. Het bedrag boven de
46 gulden blijft de desbetreffende
werknemer vergoed krijgen. Voor de
bepaling van de hoogte van de eigen
bijdrage wordt steeds uitgegaan van
de kosten van het openbaar vervoer.
Over de maximale hoogte van de
eigen bijdragen het volgende. In het
particuliere bedrijfsleven bestaat over
dit onderwerp een zeer divers beeld.
Voor de overheid en voor nagenoeg
de gehele gesubsidieerde en gepremieerde sector geldt eenzelfde
maximale eigen bijdrage. Ik wil in dit
verband enkele getallen noemen. Het
blijkt dat in het particuliere bedrijfsleven 534.000 werknemers een hogere
eigen bijdrage in het vervoer betalen
dan de vergelijkbare bijdrage die wij
voornemens zijn te vragen van de
WSW-ers.
Voor 420.000 werknemers in de
particuliere sector ligt dit bedrag
lager. De gesubsidieerde en gepremieerde sector, die bestaat uit 365.000
werknemers, en de overheid, waar dit
voor 750.000 mensen geldt, betalen
een eigen bijdrage die op hetzelfde
niveau ligt als wij beogen te vragen
van de WSW-ers. Door voor de
hoogte van de eigen bijdrage voor de
WSW-werknemers aan te sluiten bij
de systematiek die geldt voor overheid
en gesubsidieerde en gepremieerde
sector, is naar mijn mening een goede
weerspiegeling gevonden van het
gemiddelde van de regelingen die
buiten de sociale werkvoorziening
gelden.
Het lag aanvankelijk in het voornemen om de eigen bijdrage in te laten
gaan op 1 januari 1983. In het licht
van de overige maatregelen heb ik
destijds besloten, de ingangsdatum te
verschuiven naar 1 juli 1983. Dit
besluit komt vooral voort uit de
resultaten van de onderhandelingen
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met de bonden die de belangen van
de WSW-ers behartigen. Ik ben dus
tegemoet gekomen aan de bezwaren
tegen de invoering van de nieuwe
regeling door een halvering aan te
brengen in de voorgenomen maximale
eigen bijdrage en wel gedurende,
naar ik aanvankelijk wilde, de maanden
juli tot en met december 1983.
In de UCV inzake het gehandicaptenbeleid op 6 juni jongstleden, werd
door mij vervolgens nog toegezegd,
dat de eigen bijdrage niet zal worden
ingevoerd voordat de aan de Kamer
gezonden notitie over de mogelijke
cumulatieve effecten van die maatregel is besproken. Daarbij heb ik wel
zeer nadrukkelijk de verwachting
uitgesproken dat dit zou geschieden
voor het zomerreces, opdat ik mijn
voornemens dienaangaande kon
beoordelen.
Inmiddels is de kwestie verder
besproken in de Bijzondere commissie
gehandicaptenbeleid naar aanleiding
van de notitie geestelijk gehandicapten. Daarbij heeft mevrouw Oomen
geconstateerd dat het mijn bevoegdheid is om ten aanzien van de lonen
en arbeidsvoorwaarden maatregelen
te nemen. In een eerder verband heb
ik gezegd dat ik, gezien het feit dat de
discussie toen nog niet was gevoerd,
1 juli niet als mogelijke invoeringsdatum kon hanteren. Dit kan ook niet
meer, dus in die zin is 1 juli vervallen.
Het ligt wel in mijn voornemen, nu
zo spoedig mogelijk deze maatregel in
te voeren, mede gezien het feit dat de
discussie nu is gevoerd en mede
gezien de inbreng van mevrouw
Oomen. Ik heb nota genomen van
hetgeen mevrouw Oomen heeft
gezegd over de nota cumulatieve
effecten. In het najaar wordt er nog
een discussie over gevoerd. Zij is van
mening dat deze kwestie in de
discussie betrokken moet worden.
De heer Knol (PvdA): Als blijkt dat,
naar het oordeel van de fractie van
het CDA, de cumulatieve effecten
dusdanig zijn dat de eigen bijdrage
eigenlijk niet te verteren is, is de
Staatssecretaris dan bereid om
- mevrouw Oomen heeft het ook
gevraagd - de kwestie te zijner tijd
terug te draaien?
Staatssecretaris De Graaf: Ik loop niet
op de nog te voeren discussie hierover
vooruit. Als dit bij die discussie zou
blijken - de heer Knol wijst er al op dan moeten wij ons bezinnen op de
vraag wat er moet gebeuren ten
aanzien van eventueel ongewenst
geachte cumulatieve effecten. Op die
vraag kan ik op dit moment geen
antwoord geven.
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Het onderwerp van de deeltijdarbeid
is aan de orde gesteld door de heer
Knol, mevrouw Groenman en mevrouw Beckers. Mevrouw Beckers
heeft hierover een motie ingediend.
Zoals ik al eerder heb aangegeven,
acht ik een ervaringsonderzoek van
twee jaar nodig om meer inzicht te
krijgen in een aantal effecten van
deeltijdarbeid in het kader van de
WSW.
Ik heb bij eerdere gelegenheden
gezegd, dat de tussenrapportages
mogelijk voldoende basis bieden om
eerder dan de afloop van de voorgenomen duur van het onderzoek, nadere
beslissingen te nemen over de
invoering van deeltijdarbeid. Gezien
het proces dat hier op gang is gebracht,
kan ik op dit moment geen nadere
toezeggingen doen. Ik ontraad de
aanneming van de motie van mevrouw
Beckers dan ook.
Die motie is naar mijn mening ook
niet nodig, omdat ik, naar aanleiding
van opmerkingen van de heer Nijhuis,
al heb laten weten dat overwogen zal
worden om altijd een soepel beleid
toe te passen, zeker als de lokale
overheden die de WSW uitvoeren,
daartoe op vrijwillige basis verder
kunnen gaan dan tot nu toe in het
beoogde onderzoek is aangegeven,
De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! De Staatssecretaris heeft
destijds het onderzoek en de tussenrapportages aangekondigd omdat hij
van mening was dat het voor de
betrokken werkverbanden en besturen
voor de organisatie en het vervoer en
dergelijke, problemen zou opleveren.
Hij wilde daarin inzicht krijgen, ook
eventueel in de kostenverhogende
effecten.
In de motie wordt gesteld dat, daar
waar het bestuur en de werknemer
geen bezwaar zien - dus beide geen
bezwaar zien - het op vrijwillige basis
mogelijk moet zijn. In die zin kan dit
vooruitlopen op het onderzoek. De
bezwaren van de Staatssecretaris
vormen in de situatie, waarin de
partners tot overeenstemming zijn
gekomen, geen probleem. Het
probleem is nu dat de rijksconsulent
geen soepel ontheffingsbeleid kan
voeren - en daarop wordt hij voortdurend aangesproken - omdat die
mogelijkheid in de wet niet met
zoveel woorden gegeven wordt,
evenmin als in de circulaires van het
ministerie.

de richting van de heer Nijhuis. Ik wil
onderzoeken of het mogelijk is, met
inachtneming van de voorwaarden,
die zijn geformuleerd bij het onderzoek
met betrekking tot deeltijdarbeid, in
gevallen van vrijwilligheid iets extra
te doen. Ik kan niet verder gaan dan
het instellen van bedoeld onderzoek.
Ik ben bereid, daarover nader aan de
Kamer te rapporteren. Als ik in die zin
de motie mag uitleggen, heb ik er
geen problemen mee.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Voorzitter. Ik begrijp het niet zo goed.
De aanneming van de motie wordt
ontraden, er komen geen nadere
toezeggingen en eigenlijk is de motie
overbodig. Als de motie echt overbodig is, wil ik haar intrekken. De Staatssecretaris zei, dat dit niet noodzakelijkerwijs behoeft te worden gewacht tot
het moment waarop het onderzoek is
afgerond. Mijn motie is daarvan een
uitleg. Ik wil de zekerheid over de
manier waarop de Staatssecretaris het
ontheffingsbeleid voert.
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Ik wil niet verder gaan
dan ik zoeven getracht heb onder
woorden te brengen. Ik wil nagaan of
de gevraagde versoepeling kan
plaatsvinden, gegeven het wettelijke
kader en gegeven de voorwaarden die
zijn genoemd bij het onderzoek
omtrent deeltijdarbeid. Ik ben graag
bereid, daarnaar een onderzoek in te
stellen en daarover te rapporteren.
Als ik de motie in die zin mag uitleggen,
kan je zeggen dat ze overbodig is. Je
kan ook zeggen: ze vormt een ondersteuning van het beleid.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Betekent dit dat de Staatssecretaris op
al deze verzoeken positief beslist als
werknemer en werkgever het eens
zijn en dat hij dit in het onderzoek
betrekt? Als dat de bedoeling is, ga ik
ermee akkoord.
Staatssecretaris De Graaf: Dat heb ik
niet gezegd. Ik wil de mogelijkheid
onderzoeken. Ik ben niet in staat, op
dit moment een verdergaande
uitspraak te doen dan ik al heb
gedaan, omdat ik de consequenties
ervan niet kan overzien. Ik kan dit pas
als ik mij er verder in heb verdiept.

Staatssecretaris De Graaf: Voorzitter.
Ik wil toch niet verder gaan dan ik in
het mondeling overleg heb gedaan in

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): Is
de Staatssecretaris bereid, op korte
termijn de Kamer hierover een aparte
notitie toe te zenden? Hij weet dat
eigenlijk alle fracties tijdens het
mondeling overleg over deze zaak
hebben gesproken en dit van harte
onderschrijven. Zij vinden dat deeltijdarbeid ook in de sociale werkvoorzie-
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ning veel sneller moet worden
ingevoerd dan de Staatssecretaris
zich nu voorneemt. Als hij die notitie
met het resultaat van het onderzoek
meteen na het zomerreces naar de
Kamer stuurt, zouden wij daar erg
verheugd over zijn.
Staatssecretaris De Graaf: Voorzitter.
Ik wil graag zo'n notitie toezeggen. Ik
kan niet helemaal overzien of die
notitie al direct na het zomerreces aan
de Kamer kan worden gestuurd,
omdat de ambtenaren ook op vakantie
gaan en over deze zaak op zijn minst
enig overleg nodig is. Ik zeg toe dat,
als het direct na het zomerreces kan,
het gebeurt. Als dat niet lukt dan zal
het in elk geval zo snel mogelijk
gebeuren.
De heer Nijhuis (VVD): Ik kan met de
gedane toezegging best leven, maar
ik moet toch wel constateren dat het
vreemd overkomt dat, terwijl Minister
De Koning arbeidstijdverkorting van
de daken loopt te schreeuwen, deze
Staatssecretaris van hetzelfde departement op dit punt erg terughoudend
doet. Ik pleit er nogmaals voor - de
bewindsman heeft het in wezen al
toegezegd - de directeuren wat meer
ruimte te geven dan zij tot nu toe
hebben.
Staatssecretaris De Graaf: Er is toch
wel enig verschil, mijnheer de
Voorzitter, tussen het particuliere
bedrijfsleven en de WSW. Mijn
voorganger heeft aan de gemeenten
gevraagd te participeren in een
experiment-deeltijdarbeid. Dat wordt
nu begeleid door een onderzoek.
Afhankelijk van dat onderzoek zal een
verdere beleidsmatige invulling
plaatsvinden.
Daarin zit dit verschil. Daaruit moet
men misschien enigermate mijn
ietwat terughoudender houding
verklaring, als men die vergelijkt met
die van Minister De Koning. Desondanks zeg ik graag toe, te onderzoeken
of wij in dit opzicht een stapje verder
kunnen gaan. Ik heb al gezegd
dat wij zo mogelijk het onderzoeksrapport eerder toe zullen sturen dan voor
het einde van 1984.
Ik wil de notitie, waar mevrouw
Oomen om heeft gevraagd, zo snel
mogelijk doen toekomen. Dit moet
echter ook technisch gerealiseerd
kunnen worden. Als ik zeg, dat deze
notitie komt na het zomerreces
- enkele weken of een paar maanden
daarna - dan ligt dit naar mijn mening
nog wel binnen de orde van grootte
die de Kamer bedoelt.
Mevrouw Groenman, mevrouw
Beckers en de heer Knol hebben
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De Graaf
uitvoerig over de arbeidstijdverkorting
gesproken. Ook hebben zij gesproken
over de drie verlofdagen die ook
WSW-ers hebben gekregen en over
het niet vertalen van deze maatregel
door middel van herbezetting. Ik wijs
erop, dat ook voor de gepremieerde
sector geldt dat een herbezetting
slechts geschiedt, als dat noodzakelijk
is. Deze noodzaak bestaat - het
tegendeel is het geval - voor de W S W
niet.
Zoals bekend zal zijn, is de volumestijging in de WSW nog steeds aanwezig. Ze ligt nog niet op het, ook in
vorige kabinetten aangegeven
beleidsmatige niveau. Het zou
volstrekt in tegenspraak zijn met het
beleid ten aanzien van artikel 7, als w i j
niets deden ter zake. Als iemand dat
een slecht beleid vindt, is dat zijn
verantwoordelijkheid.
Ik vind het geen slecht beleid,
omdat de volume-ontwikkeling
binnen de sociale werkvoorziening in
strijd is met het beleid dat dit kabinet
voert, maar ook kabinetten daarvoor.
Ook het kabinet-Van Agt II heeft dit
nadrukkelijk gesteld. Staatssecretaris
Dales heeft evenals ik daarvoor en
ook Mertens daarvoor circulaires naar
de gemeenten gestuurd o m te streven
naar een terugdringing van de
volumina in de WSW. De Kamer weet
evengoed als ik dat dit tot nu toe niet
is gehaald. Dat is ook de reden
w a a r o m wij via wijziging van artikel 7
W S W ernaar streven, het beleidsmatige niveau te halen.
Het zou daarmee volstrekt in strijd
zijn, als w i j ten aanzien van herbezett i n g anders zouden handelen dan nu
door ons in verband met de W S W is
gedaan. In de aanbevelingen van de
Stichting van de Arbeid speelt ook het
w o o r d 'rendementsherstel' een rol.
Een bijdrage in de terugdringing van
de collectieve sector - ook de WSW mag men vertellen als een rendementsherstel, maar dan voor de
overheidsfinanciën.
M e v r o u w Groenman (D'66): Als wordt
gesproken over een herbezetting als
het noodzakelijk is. De Staatssecretaris
kan beter zeggen: als het financieel
mogelijk is. Dat bedoelt hij toch.
Als w i j spreken over herbezetting
als het noodzakelijk is, moet men ook
kijken naar de mensen die op de
wachtlijsten voor sociale werkplaatsen
staan. Het gaat dan om arbeidsverdeling. Men doet dat door de vrijkomende
arbeidsdagen te herbezetten. Ik vraag
mij af, w a a r o m dat zoveel duurder
moet zijn. Het is helemaal niet
duurder.
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Staatssecretaris De Graaf: De kwalificatie 'noodzakelijkheid' geldt niet in
de gepremieerde en gesubsidieerde
sector. Aldaar gaat het erom of met
de verkorting van de arbeidstijd het
apparaat kan blijven draaien, met
minder arbeidskrachten vanwege de
extra verlofdagen. Als dat niet kan, is
het misschien ter wille van de organisatie nodig tot herbezetting te komen.
Dit geldt volstrekt niet voor de sociale
werkvoorziening.
Mevrouw Groenman (D'66): Dan is
arbeidstijdverkorting inderdaad alleen
bezuinigen. De Staatssecretaris wil
daarmee geen arbeid herverdelen.
Staatssecretaris De Graaf: Deze
maatregel is in het kader van de WSW
ook vertaald in extra verlofdagen voor
de WSW's. Het is volstrekt niet juist,
dat men er niets voor heeft teruggekregen.
Mevrouw Groenman (D'66): Het gaat
erom, dat er nieuwe mensen op die
plaatsen komen. Drie extra verlofdagen leveren toch arbeidsplaatsen op
zonder dat het extra geld kost?
Mensen hebben ervoor ingeleverd o m
arbeidsplaatsen voor andere mensen
te creëren. Dat is toch de essentie van
arbeidstijdverkorting?
De heer Nijhuis (VVD): Voorzitter,
mag ik een vraag stellen aan mevrouw
Groenman?
De Voorzitter: Nee, dat moet u in
tweede termijn doen.
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Ik heb weinig toe te
voegen aan wat ik al heb gezegd. Het
volumebeleid van de overheid op het
terrein van de WSW is gericht op het
terugdringen van de groei. Wij
hebben soms mutaties gehad van 7,
8, 9%. Destijds is afgesproken dat
percentage terug te brengen tot nul
en dat hadden wij dit jaar moeten
bereiken. Dat is echter niet gebeurd,
want wij zitten nog tegen de 2% aan.
Overigens zullen w i j hierover nog
volop kunnen discussiëren als het
wetsontwerp ter sprake komt. Ons
beleid zou echter door het voorstel
van mevrouw Groenman in gevaar
worden gebracht en dat vinden w i j
uiteraard niet verantwoord.
De heer Knol (PvdA): Op dit moment
geldt nog artikel 7 van de huidige wet.
Staatssecretaris De Graaf: Ik heb het
tegendeel niet beweerd. Waarom
maakt u die opmerking eigenlijk?
De heer Knol (PvdA): U hebt gezegd
dat de drie verlofdagen niet kunnen
leiden tot extra werkgelegenheid in de
sociale werkplaatsen. Dat komt omdat
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u de WSW-werknemer volledig
gelijkstelt aan de ambtenaren en de
trendvolgers. Daar heeft men per 1
januari een stop ingevoerd. Op grond
van hetgeen in de Stichting van de
Arbeid is overeengekomen, is uiteindelijk besloten tot die drie extra
verlofdagen. Dat betekent dat u aan
de ene kant niet zorgt voor de werkgelegenheid in de WSW-sector en aan
de andere kant de mensen de prijscompensatie onthoudt die in sommige
delen van het bedrijfsleven wél is
uitgekeerd. Dat is dubbel pakken!
Staatssecretaris De Graaf: Dat is
evenals elders vertaald in drie extra
verlofdagen. Dat is een feit en ik
spreek tegen dat die mensen dubbel
worden gepakt.
De heer Nijhuis (VVD): Kan de
Staatssecretaris aangeven met
hoeveel procent de vrijwillig gemaakte
afspraak met gemeenten is overschreden? Dat is misschien wel aardig voor
de heer Knol.
Staatssecretaris De Graaf: Er zijn geen
concrete afspraken met de gemeenten
gemaakt in die zin. Het regeringsbeleid
was erop gericht langs de weg van de
overtuiging de volumes terug te
dringen tot nul procent. Daartoe zijn
circulaires en de invloed van rijksconsulenten aangewend. Dat beleid is al
ingezet vanaf de eerste circulaire die
staatssecretaris Mertens heeft
verstuurd. Ik heb hem daarin gevolgd
in 1978; mijn opvolger mevrouw
Dales deed precies hetzelfde in 1980.
Ook toen is gezegd: Als het op deze
manier niet gelukt, zal het via een
wetswijziging moeten!
De heer Knol (PvdA): Dat is correct!
Staatssecretaris De Graaf: Ik ben blij
dat ik dit winstpunt mag incasseren.
Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): Kan
de Staatssecretaris aangeven hoeveel
werknemers erbij gekomen zijn in de
eerste maanden van dit jaar?
Staatssecretaris De Graaf: Die
gegevens heb ik niet paraat. Wij
verstrekken echter een maandelijks
overzicht van mutaties in het kader
van de WSW. U kunt die op elk
moment opvragen. Ik constateer
alleen maar dat er nu nog een groei is
van bijna 2%. Het beleidsvoornemen
was erop gericht dit jaar 0% te
bereiken maar ik moet constateren
dat het niet is gelukt.
Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): Dat
zou dus betekenen dat wij er in dit
jaar zo'n 1500 mensen tot nu toe bij
hebben gekregen? Ik vraag mij af - ik
kijk nu naar de heer Knol - of dit niet
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en erop gewezen, met name verwijzend naar de notitie over de motieFranssen, dat WSW-ers die daarnaast
een WAO-uitkering hebben inderdaad
een grotere teruggang moeten
De Voorzitter: Ik wil de leden vragen,
incasseren. Ik ontken dat niet. In de
de onderlinge discussie uit te stellen
notitie is aangegeven waarom en dat
tot de tweede termijn. Het is het enige
er op dat punt een volstrekte scheefmondelinge overleg waarover iedere
groei was ontstaan en dat is ook wel
woordvoerder vijf minuten kan
aangegeven bij de behandeling van
spreken. Laten de leden er nu niet vijf
enkele sociale wetten verleden jaar.
minuten bij snoepen door interrupties.
Als dat terug wordt gedraaid, dan
Wij moeten vandaag nog zes onderleveren sommigen inderdaad iets
werpen afhandelen!
meer in dan anderen. Ik heb al
gewezen op de bijzondere reden
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
daarvoor. Ik wil volstaan met te
Mag ik een vraag aan de Staatssecreverwijzen wat daarover bij voorbeeld
taris stellen?
verleden jaar december is gezegd.
De Voorzitter: Doet u dat in tweede
Mevrouw Oomen vroeg nog naar
termijn!
de inschrijving van WSW-ers bij de
GAB's. Wij proberen mensen in
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
WSW-verband toch nog door te laten
de Voorzitter! Ik heb hieraan niet veel
stromen. Zij behoorden tot het
meer toe te voegen. De laatste
werklozenbestand en vandaar de
opmerkingen en vragen van de heer
inschrijving bij de GAB's. Van de
Knol hielden zo'n beetje in dat ze nu
amdere kant stem ik toe, dat de
allemaal met ambtenaren gelijk zijn
doorstroming die wij in het kader van
gesteld. Dat is natuurlijk niet waar en
de WSW beogen, volstrekt niet
hij weet dat zelf ook wel. Hij is het er
oplevert wat w i j ervan hebben
niet mee eens, omdat hij het niet eens
verwacht.
is met het mutatie- en het niveaubeleid
Wat de inschrijving zelve betreft, wil
en over hetgeen artikel 30 al dan niet
aan mogelijkheden biedt. Daarover heb ik nog wel eens intern overleg plegen.
Volgens mij levert het bij de WSW-ers
ik al een uitvoerige uiteenzetting
zelf geen problemen op. Dat is mij
gegeven.
althans niet gebleken. Mocht dat wel
Mevrouw Groenman heeft terecht
het geval zijn, dan wil ik er graag naar
gewezen op de samenhang tussen het
luisteren en, als dat enigszins kan, er
WSW-beleid en de Wet arbeid
ook iets aan doen.
gehandicapte werknemers. Ik ben
bijzonder blij te kunnen zeggen dat uit
De Voorzitter: Ik stel voor, de spreekde discussie over de deregulering
tijd in tweede termijn te bepalen op
naar voren is gekomen dat die wet in
twee minuten per spreker.
ieder geval niet wordt ingetrokken en
Daartoe wordt besloten.
dat de achterliggende grondgedachte

De Graaf
overeenkomt met het aantal werknemers dat er op grond van de korting
bij zou komen.

overeind blijft. Er zullen wel enige
aanpassingen plaatsvinden, maar
daar heb ik al eerder op gewezen in
andere mondelinge overleggen en
andere discussies in het kader van de
sociale zekerheid in UCV-verband.
De huidige wat rigide formule voor
de quotering is onvoldoende hanteerbaar en wij overwegen dan ook
enkele aanpassingen. Daarom is de
memorie van antwoord nog niet
verschenen. Gezien de besluitvorming
in de Ministerraad over de deregulering kunnen wij naar mijn gevoel
voortvarend met deze werkzaamheden
doorgaan.
Mevrouw Groenman sprak ook over
artikel 7 van de WSW. Daarover zijn al
de nodige opmerkingen gemaakt. Die
discussie moet mijns inziens worden
gevoerd op het moment dat het
wetsontwerp plenair ter discussie
staat.
Mevrouw Beckers heeft de aandacht
gevestigd op de cumulatieve effecten
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D
De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil eerst mededelen dat
ik mijn betoog in eerste termijn mede
namens de CPN-fractie heb gehouden.
Ik vind dat de Staatssecretaris nog
meer verwarring oproept over de
positie van de WSW-werknemers en
hun arbeidsvoorwaarden, dan in het
verleden al door hem en door vorige
kabinetten is opgeroepen. Hij zegt
eerst dat er in 1982 een verandering
in het beleid heeft plaatsgevonden en
dat men over is gegaan op een
andere systematiek; later probeert hij
aan te duiden dat artikel 30 deze
systematiek altijd in zich heeft gehad
en dat 'het bedrijfsleven' niet anders
gezien moet worden als particulier
bedrijfsleven èn overheid èn gesubsidieerde en gepremieerde sector.
Dat is nu juist een uitleg die vóór
1982 nooit heeft gegolden. Hierop kan
men alle stukken van de Stichting van
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de Arbeid en de SER nalezen. Ik vind
dat de Staatssecretaris nu toch wel
een heel merkwaardige interpretatie
aan de term 'bedrijfsleven' en 'gewoon
bedrijfsleven' geeft, die niet klopt met
de handelwijze in het arbeidsvoorwaardenbeleid, waarvan hij zelf zegt
dat de Regering daar vanaf 1982 van
is gaan afwijken.
Als het onderscheid dat de Staatssecretaris hanteert tussen niveau en
mutatie op dit moment wel relevant is
- ik sluit mij aan bij de opmerking van
de heer Nijhuis dat dit zeer gekunsteld
is - zijn wij het erover eens dat het
invoeren van die eigen bijdrage voor
woon-werkverkeer een aanpassing
van het niveau is. Dus dat een
vergelijking met de situatie in het
bedrijfsleven en eventueel in de totale
collectieve sector, moet worden
uitgevoerd. Die vergelijking wordt
inmiddels voorbereid door de loontechnische dienst.
De Staatssecretaris beroept zich nu
op de eigen bijdrage, zoals die geldt
voor 1 miljoen werknemers in de
gepremieerde collectieve sector. Er
zijn echter nog 3,5 miljoen anderen,
waarvan dan onduidelijk is of daarvoor
dezelfde arbeidsvoorwaarde geldt.
Het is dus duidelijk dat het gevraagde
in mijn motie, waarin wordt gevraagd
de eigen bijdrage op te schorten tot
het onderzoek voltooid is, wat de
eigen bijdrage betreft de enig juiste
weg is op dit moment.

D
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De Staatssecretaris wil niet
bevestigen dat er om budgettaire
redenen in de primaire arbeidsvoorwaarden wordt ingegrepen. Het
gebeurt echter w e l ! Hij zegt verder dat
er in artikel 30, lid 3 staat: 'zoveel
mogelijk' en 'arbeid onder normale
omstandigheden'. Die woorden
komen er inderdaad in voor. De
woorden 'zoveel mogelijk' worden
gebruikt met betrekking tot arbeid en
niet met betrekking tot datgene wat
geen betrekking op arbeid heeft. Met
'arbeid onder normale omstandigheden' heeft de wetgever bedoeld
omstandigheden die anders zijn dan
bij de WSW.
Bij de WSW is beschutte arbeid
mogelijk. Onder 'normale omstandigheden' moet niet beschutte arbeid
worden verstaan. Als men zegt dat de
lonen van de WSW-werknemers net
als de lonen van de ambtenaren en
van de trendvolgers worden betaald
uit overheidsmiddelen, moet men
bedenken dat dit al sinds de invoering
van de WSW gebeurt. Dat is nooit
aanleiding geweest - ook niet bij de
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Knol
aanvaarding van de wet - o m een
andere memorie van toelichting en
een ander wetsartikel te schrijven dan
nu voorligt. Ik houd dus staande dat
wat nu gebeurt, strijdig is met de
uitleg van artikel 30, lid 3 van de wet,
zo men dat moet doen met inachtneming van hetgeen in de memorie van
toelichting is geschreven.
Wanneer de Staatssecretaris de
aanvaarding van mijn motie ontraadt,
is dat een heel vreemde zaak, want in
mijn motie verzoek ik juist o m een
beleid te voeren dat daarop is afgestemd. Als de Staatssecretaris zegt
dat hij dat reeds doet, moet hij mijn
motie niet onaanvaardbaar verklaren,
maar er wat anders over zeggen.

•
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! Deeltijdarbeid in de
sociale werkplaatsen zal ontzettend
moeilijk gaan, naar ik begrijp. Als er
overeenstemming is tussen werknemer en werkgever zal de Staatssecretaris overwegen of hij tot een soepele
ontheffing kan komen. Ik begrijp
helemaal niet wat hij dan gaat onderzoeken. Misschien kan hij mij dat
uitleggen.
Vervolgens kom ik op de herbezetting van de drie vrijkomende dagen.
In de collectieve sector is het de
bedoeling dat de drie roostervrije
dagen voor 60% worden herbezet.
Dan ga ik uit van 80.000 WSW-ers die
de volle tijd werken. Dat is 240.000
dagen. Een arbeidsjaar is 260 dagen.
240.000 gedeeld door 260 is 923
plaatsen. Bij een eventuele herbezetting van 60% kom ik op 553 nieuwe
plaatsen uit. Vervolgens ga ik niet uit
van de drie dagen maar van de
prijscompensatie.
2,06% x 260 x 80.000 = 1 6 4 8 n
260
Er zijn drie dagen toegevoegd, er is
echter voor ruim 5 dagen salaris en
prijscompensatie ingeleverd. Ik
begrijp echt niet waarom herbezetting
van arbeidsplaatsen, waarvoor
prijscompensatie is ingeleverd, het
volumebeleid als zodanig zou aantasten. Misschien kan ik daarover echter
nog uitleg krijgen.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Voorzitter! Ik kom ten eerste op de
anti-cumulatieregeling AAW/WAO
met inkomens uit arbeid. Er is een
grotere netto-inkomensdaling voor de
WSW-ers dan voor de langdurig
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werklozen. Natuurlijk ken ik het
argument van de Staatssecretaris. Dat
behoeft hij n i e t t e herhalen. Er is iets
scheef gegroeid en dat moet rechtgetrokken worden. En daar is wat aan te
verdienen.
Mijn reactie was juist dat die
argumentatie niet terecht is. Waarom?
WSW-ers hebben niet dezelfde positie
als ambtenaren, als werknemers in
het bedrijfsleven. Integendeel: zij zijn
helemaal afhankelijk van de sociale
werkplaatsen. Zij hebben geen
belangenorganisatie die echt en
alleen voor hen opkomt. Zij hebben
geen zelfstandige onderhandelingspositie. Dat is een scheve situatie.
Staatssecretaris De Graaf: Wil
mevrouw Beckers-de Bruijn nader
toelichten dat zij geen belangenorganisaties hebben?
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Geen eigen belangenorganisatie.
Vraag maar aan de WSW-ers en
WAO-ers zelf hoe hun belangen op dit
moment worden behartigd.
Staatssecretaris De Graaf: Ik onderhandel regelmatig met de bonden van
overheidspersoneel ABVA/KABO en
CFO over de lonen en arbeidsvoorwaarden voor de WSW'ers die in deze
organisaties zijn georganiseerd.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik
weet dat. Toch blijf ik erbij dat zij geen
eigen belangenorganisaties hebben
die voor hen opkomen, of voldoende
voor hen opkomen. Ik blijf er ook bij
dat zij niet zelfstandig kunnen onderhandelen over hun eigen belangen. Ik
vind dit een scheve situatie. Ik vind
dat het kabinet dat met een wet
arbeid gehandicapte werknemers niet
recht trekt. Als het dan ook nog aan
de inkomsten gaat tornen alleen om
budgettaire redenen, vind ik dat
inderdaad een misbruik van vertrouwen. Dat is mijn argumentatie.
Daarop wil ik graag een antwoord.
Ik heb nog een vraag in verband
met de verlofdagen. Ik heb gezegd dat
het kabinet met twee maten meet. De
Staatssecretaris kruipt dan weer in
zijn eigen hokje - de Staatssecretaris
doet dit in elk debat - en zegt dat wij
nu spreken over het volumebeleid in
de WSW en dat de WAGW moet
stoppen. Het gaat echter o m de
verlofdagen en arbeidstijdverkorting.
Als mensen inleveren voor arbeidstijdverkorting, moet er herbezetting zijn,
dan moeten er nieuwe arbeidsplaatsen
komen.
Dat zegt de Minister-President hier
als het gaat o m het bedrijfsleven. Dat
wordt gezegd als het gaat om de
ambtenaren. Als in het geval van de
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WSW de Staatssecretaris zelf daarmee
ernst moet maken, geeft hij echter
niet thuis. Ook hierop heeft hij niet
voldoende geantwoord.

D
Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil drie
korte opmerkingen maken, ten eerste
over de WAGW. In de memorie van
antwoord heb ik gelezen dat w i j nog
voor het zomerreces de memorie van
antwoord op de WAGW zouden
krijgen. Ik hoor nu op een vraag van
mevrouw Groenman dat met voortvarendheid daaraan gewerkt zal worden.
Ik hoor nu graag van de Staatssecretaris op welke termijn wij daarop
mogen rekenen.
Er is zojuist een discussie gevoerd
aan de interruptiemicrofoons over de
deeltijdarbeid. Ik dank de Staatssecretaris dat hij bereid is zo spoedig
mogelijk die notitie naar de Kamer te
zenden. Ik vraag hem echter wel in die
notitie toch ook eens iets te laten
blijken van de positieve gezindheid,
waarmee hij de deeltijdarbeid in de
sociale werkvoorziening tegemoet
treedt.
Wij zouden als Kamer door de
starheid die op dit moment nog
bestaat, heen willen breken.
Ik dank de Staatssecretaris voor zijn
bereidheid o m een notitie over de
inschrijving van de WSW'ers aan de
Kamer te zenden. Ik hoop dat hij ons
kan aangeven hoe dit probleem op zo
kort mogelijke termijn kan worden
opgelost, want mensen die in de
sociale werkplaatsen werken, ervaren
het bij het gewestelijk arbeidsbureau
ingeschreven staan als structureel
werkloze als zeer denigrerend. Ik hoop
dat hieraan snel iets kan worden
gedaan.

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! De heer Willems
constateert een grote verwarring en
de heer Knol sluit zich daarbij aan als
het gaat om de invulling van de
veranderingen van de loon- en
arbeidsvoorwaarden in het kader van
de WSW. Gevraagd is: wat is mutatiebeleid en wat is niveaubeleid? De
eigen bijdrage is een bijdrage die ligt
in het kader van, wat ik dan noem, het
niveaubeleid. Ik vind niet dat de
invulling ervan moet wachten op een
rapport van de Loontechnische
Dienst, omdat die samenhang daarbij
zeker niet aanwezig is.
Het gaat daarbij ook niet om dè
pakketvergelijking, maar het gaat er
met name om of de destijds gemaakte
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vergelijking met de loon- en arbeidsvoorwaarden in een aantal sectoren
buiten de sociale werkvoorziening nu
daarmee nog volledig corresponderen.
Of een eigen bijdrage mag worden
gevraagd voor het vervoer, staat daar,
naar mijn overtuiging, los van. Ik heb
zoeven nog onder woorden gebracht,
maar misschien was ik niet duidelijk,
dat ik aanvaarding van de motie-Willems over het eigen vervoer ontraad.
De heer Knol wijst erop dat in het
derde lid van artikel 30 de woorden
staan 'zoveel mogelijk' en 'in normale
omstandigheden', maar dat dit louter
slaat op arbeid. Ik ontken dit, het is
naar mijn gevoel niet het geval. Ik
verwijs hiervoor naar mijn betoog
over het mutatiebeleid en het niveaubeleid. Daarom bestaat naar mijn
mening ook geen strijdigheid met het
derde lid van artikel 30. Ik kan dan ook
op dit moment aanvaarding van de
motie van de heer Knol slechts
ontraden.
De heer Knol (PvdA): Voorzitter! Ik wil
de Staatssecretaris er toch op wijzen
dat in het derde lid van artikel 30 staat:
'De regelen bedoeld in de voorgaande
leden dienen zoveel mogelijk afgestemd te zijn op hetgeen met betrekking tot arbeid onder normale omstandigheden rechtens geldt of gebruikelijk
is'. Heel duidelijk wordt hierbij de link
met arbeid gelegd en in de memorie
van toelichting wordt gezegd dat loon
de contraprestatie voor de verrichte
arbeid is. Het verband ligt er dus en
de Staatssecretaris rukt het nu uit zijn
verband.

aanleiding van mondelinge vragen
die de heer Knol over deze zaak heeft
gesteld en ik heb er echt niets aan toe
te voegen.
Ik wijs de heer Knol er heel nadrukkelijk op dat de precisering in 1982
door mijn voorgangster, mevrouw
Dales, is gegeven, om in dit opzicht
duidelijkheid te scheppen over wat wij
doen met betrekking tot de invulling
van het loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid in het kader van de WSW.
De heer Knol (PvdA): Precies, omdat
niet mevrouw Dales achter de regeringstafel zit, maar u, heb ik nu met u
te maken.
Staatssecretaris De Graaf: Dat ontken
ik ook niet.
De heer Knol (PvdA): De Staatssecretaris zegt nu, dat kortingen om
budgettaire redenen in dat kader
passen. Als het gaat om een algemene
loonmaatregel of om prijscompensatie
dan heeft u gelijk, maar wanneer u
spreekt over budgettaire kortingen
- dat is de verandering in het beleid dat heeft niets met de relatie loon-arbeid te maken.
Staatssecretaris De Graaf: Daar
spreek ik niet over, daarover spreekt
u. Ik heb dat steeds ontkend. U moet
het zien als het beleid van de overheid
met hetrekking tot de lonen en
salarissen voor ambtenaren, voor de
gesubsidieerde sector, voor de
gepremieerde sector en dus ook voor
de loon- en arbeidsvoorwaarden in
het kader van de WSW die vanuit die
collectieve sector komen. Natuurlijk
is, wanneer het gaat om wat de
overheid in dit opzicht nog betalen
kan, het budget van de overheid van
belang. Het gaat om het zoveel
mogelijk op gelijke wijze vertalen van
de daaruit voortvloeiende veranderingen in de loon- en arbeidsvoorwaarden van de hele brede collectieve
sector. Ik zie daarin niets anders dan
een voortzetting van het beleid dat dit
kabinet en vorige kabinetten ten
aanzien van de loon- en arbeidsvoorwaarden in het kader van de WSW
heeft gevoerd, nog voert en morgen
opnieuw zal voeren.

Staatssecretaris De Graaf: Maar ik
ontken dit ook niet, mijnheer de
Voorzitter! Aan die arbeid zijn echter
de loon- en arbeidsvoorwaarden
verbonden en het beleid met betrekking tot die loon- en arbeidsvoorwaarden. Want het mutatiebeleid is niet
van vorig jaar, het geldt al heel lang.
Het is een altijd al gehanteerd begrip,
dus het is volstrekt niet nieuw, want
dan zou het altijd een foute gang van
zaken zijn geweest. Ik heb omstandig
uiteengezet dat zowel het één als het
ander in onze visie volledig in overeenstemming is met artikel 30 van de
WSW.
Ik zou alleen maar in herhalingen
vervallen van mijn reactie in eerste
termijn als ik hierop opnieuw zou
moeten ingaan. Het is bovendien niet
de eerste keer dat ik over dit onderwerp
met de heer Knol de degens kruis.
Het is een herhaling, vrees ik, van een
al zo vaak gevoerde discussie. Wij
hebben hierover gediscussieerd naar

De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! De Staatssecretaris
ontkent daarmee eigenlijk dat mevrouw Dales destijds een nieuw
beleid heeft ingezet, waarover
toentertijd door de adviesorganen
uitvoerig gepraat is en waarover nu
voor het eerst in de Kamer gesproken
wordt. Dat is namelijk door allerlei
oorzaken, zoals kabinetswisselingen,
nog nooit onderwerp van beraadsla-
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ging in de Kamer geweest. Voordat
mevrouw Dales medio 1982 met dit
mutatiebeleid begon, is er altijd
aansluiting gezocht bij dit particuliere
bedrijfsleven. Die wijziging die u van
mevrouw Dales hebt overgenomen
staat nu ter discussie en ter beoordeling. Het is niet zo, dat dit beleid altijd
zo geweest is.
Staatssecretaris De Graaf: Het
mutatiebeleid is volstrekt niet anders
geweest. Het verschil tussen mutatieen niveaubeleid is nu alleen duidelijk
aangegeven om de zaak te preciseren.
Het is geen principiële verandering
van het beleid. Dat ontken ik. Ik
ontken ook dat er over deze zaak nooit
in deze Kamer is gediscussieerd. Wij
hebben dat in deze Kamer gedaan, wij
hebben dat in een UCV gedaan en wij
hebben dat in verschillende mondelinge overleggen gedaan.
Naar mijn gevoel hebben wij
daarover bijna uitentreuren gepraat.
Wij weten heel goed waarover het
hier exact en precies gaat, daarover
bestaat geen onduidelijkheid. Ik blijf
dus de motie van de heer Knol
ontraden. Ik ontraad ook de motie van
mevrouw Beckers-De Bruijn over de
deeltijdarbeid.
Ik kan over de arbeidstijdsverkorting
en de herbezetting niets toevoegen
aan hetgeen ik daarover in het
mondeling overleg heb gezegd. Er is
naar mijn gevoel toch wel een veel
grotere relatie met betrekking tot het
noodzakelijke volumebeleid dat de
overheid moet voeren met betrekking
tot de WSW, met name wat betreft
artikel 7. De geachte afgevaardigde
wil dat niet zien, ontkent het ook, ziet
het anders. Dat mag wat mij betreft,
maar ik moet het volume weer in de
WSW brengen. Ik zeg nogmaals, dat
dit bedoeld is om de nulgroei te
bereiken. Wij zitten nu nog op ongeveer 2%.
Mevrouw Beckers begrijpt best het
argument dat ik hanteer, maar zij
vindt dat ik dat argument ten onrechte
gebruik. In het decemberdebat
hebben wij ook reeds een dergelijke
discussie gehad. Ik ontken dit volledig,
omdat hetgeen zich ten aanzien van
de cumulatie WSW, WAO heeft
ontwikkeld bepaald in strijd is met
hetgeen wij daarmee ooit hebben
bedoeld. In die zin is de zaak volledig
recht getrokken. Aan mijn argument
ligt een hele zuivere overweging ten
grondslag om in dit opzicht die zaak
te herstellen.
Dat geldt ook voor wat destijds is
misgegaan in de hantering van een
indexeringsmechanisme en wat toen
is rechtgetrokken via de Wet Aanpas-
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singsmechanismen en de toen
verleende toeslagen, die nu ook zijn
verminderd.
Over de herbezetting en het meten
met twee maten heb ik op dit moment
niets anders te zeggen dan wat ik al
eerder heb gezegd.
Mevrouw Oomen wijst erop dat ik
eerder heb gezegd dat ik ernaar streef
de memorie van antwoord op de wet
arbeid gehandicapte werknemers zo
mogelijk voor het zomerreces te
verzenden. Ik heb nu inderdaad een
wat andere term gebruikt, maar ik heb
haar erop gewezen dat dit wetsvoorstel
evenals andere wetsvoorstellen in de
Kamer ook een punt van beraad was
in het kader van de deregulering. Die
besluitvorming over de deregulering
is inmiddels afgerond en heeft in
ieder geval geleid tot het handhaven
van het wetsontwerp en de strekking
ervan.
Wel is er sprake van een aanpassing
die ik overigens al eerder heb aangekondigd. Een en ander moet nu nog
worden ingevuld. Ik zal in ieder geval
zo snel mogelijk hiermee komen.
Mevrouw Oomen was blij met mijn
opmerkingen over deeltijdarbeid. Zij
vroeg een wat positievere gezindheid.
Dat er een experiment en een onderzoek op gang zijn gezet wijst al op een
positieve instelling. Ik hoop in de
toegezegde notitie die instelling te
blijven verwoorden. Wat het arbeidsbureau betreft, heb ik gezegd dat ik
mij daar verder in wil verdiepen en
wil bekijken of daaraan iets moet
worden gedaan.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor
morgenavond over de moties te
stemmen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van
het verslag van een mondeling
overleg over de ARBO-wet (17 600-XV,
nr. 105).

D
De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De noodzaak van dit te
korte spoeddebat moet duidelijk zijn.
Onder de druk van bezuinigingen,
personeelsreductie en deregulering
dreigen tijdens het reces beslissingen
te worden genomen die tot gevolg
zullen hebben dat er nog meer
vertraging ontstaat bij de invoering
van de ARBO-wet dan op dit moment
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al het geval is. De Kamer is indertijd
met moeite akkoord gegaan met een
gefaseerde invoering die liefst acht
jaar zou kunnen duren. Om dat voor
te bereiden was een uitbreiding nodig
van de arbeidsinspectie met 200
personen. De eerste fase heeft
inmiddels al twee keer zo lang
geduurd als afgesproken. Bovendien
dreigt een van de belangrijkste
artikelen, artikel 4, alsnog uit de
eerste fase weg te vallen.
De invoering van die eerste fase
voor de overheidssector per 1 januari
1984 staat op de tocht. Van de
beoogde uitbreiding met 200 personen
is na twee en een half jaar zegge en
schrijve een uitbreiding met 23
mensen gerealiseerd. Als het in dit
tempo voortgaat, duurt het al langer
dan acht jaar. De vertraging zal echter
catastrofale vormen aannemen
wanneer de arbeidsinspectie wordt
uitgekleed zoals nu blijkbaar wordt
overwogen. Als onze inlichtingen juist
zijn, liggen er plannen om door
reorganisaties en taakafstotingen
alleen al bij de arbeidsinspectie 67
arbeidsplaatsen te laten vervallen.
De consequenties van vooral die
taakafstotingen zouden zijn dat de
contacten van de arbeidsinspectie
met afzonderlijke ondernemingen niet
meer worden geïntensiveerd, maar
aanzienlijk worden verminderd. Dan
heb ik het nog niet over suggesties
om de centrale dienst met 15% te
verminderen. Dat is nota bene de
afdeling die de voorbereiding van
nieuwe invoeringsfasen van de
ARBO-wet zou moeten verzorgen,
maar ook zou moeten worden belast
met de ontwikkeling van toegezegd
nieuw beleid, bij voorbeeld met
betrekking tot giftige stoffen, lawaaibestrijding, arbeidsveiligheidsrapporten, het komende restgroepenbesluit
en de wet arbeid gehandicapte
werknemers.
In augustus neemt de Regering
beslissingen over deze personeelsreducties. Er dreigt een situatie te
worden geschapen waarin de bestrijding van slechte arbeidsomstandigheden ernstig wordt belemmerd en
dat terwijl wij ook uit een oogpunt
van volumebestrijding in de sociale
zekerheid die bestrijding van slechte
arbeidsomstandigheden zouden
moeten intensiveren.
Ik vraag de Kamer, voordat die
regeringsbeslissingen vallen een
duidelijke uitspraak te doen over haar
prioriteit. Daartoe heb ik een motie
ingediend.

Sociale werkvoorziening
Arbeidsomstandighedenwet

Motie
De Voorzitter: Door de leden Poppe,
Nypels, Beckers-de Bruijn, Leerling,
Willems en Brouwer wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
constaterende, dat het tempo van
invoering van de Arbeidsomstandighedenwet, evenals de noodzakelijke
uitbreiding van de arbeidsinspectie,
trager verloopt dan bij de totstandkoming van de wet in 1980 was overeengekomen;
van mening, dat snelle invoering van
de wet door de economische omstandigheden en het belang van volumebeperking in de arbeidsongeschiktheidsverzekering thans nog urgenter
is dan de Kamer bij de totstandkoming
van de wet reeds uitsprak (motie-Bakker-Weijers 14497, nr. 172);
nodigt de Regering uit:
a. de indertijd voorgeschreven
uitbreiding van de arbeidsinspectie
opnieuw met kracht ter hand te
nemen;
b. de eerste invoeringsfase thans
uiterlijk 1 januari 1984 af te ronden in
ten minste de omvang zoals op 14
september 1982 door de toenmalige
staatssecretaris is toegezegd (kamerstuk 17 100, hfdst. XV nr. 59);
c. per 1 januari 1984 de volledige
eerste fase ook van toepassing te
doen zijn op de burgerlijke openbare
dienst;
d. met voortvarendheid de invoering van een substantiële tweede fase
voor te bereiden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 117 (17 600-XV).
De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! In de afgelopen weken is
van allerlei kanten ook onze aandacht
gevraagd voor mogelijke desastreuze
gevolgen van personeelsreducties bij
onder andere arbeidsbureaus en
centra voor vakopleiding, beroepskeuze en beroepenvoorlichting. De onrust
zal er niet minder op zijn geworden,
sinds de plannen tot deregulering ook
op dit terrein bekend werden. De
Regering sluit zich aan bij de zogenaamde gematigde variant van
afschaffing van preventief toezicht op
ontslagaanzeggingen.
Die variant is helemaal niet zo
gematigd en brengt ernstige schade
toe aan de rechtszekerheid van
werknemers, zeker in deze tijd. Wij
maken van deze gelegenheid gebruik
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de Kamer te vragen o m er in ieder
geval voor te zorgen dat over essentiële maatregelen voor personeelsreducties in het directoraat-generaal
voor de arbeidsvoorziening, ook als
daar geen wetswijziging voor nodig
is, eerst met de kamercommissie
wordt overlegd.

Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh
(VVD): Voorzitter! Ter voorkoming
van een misverstand: de VVD heeft de
ARBO-wet zeer gewenst, maar zij ziet
wel problemen opdoemen. Eén
daarvan is de invulling van begrippen
als 'kwaliteit van de arbeid' en
'welzijn'. De VVD vindt de Staatssecretaris optimist dat welzijn in verband
met arbeid gemakkelijk te definiëren
zou zijn. Ten tweede zijn er organisatorische problemen, zowel in de
bedrijven als bij de overheid als
werkgever en controleur, bij voorbeeld
bij de arbeidsinspectie.
Een ander probleem is het kostenaspect zowel bij de overheid als werkgever als bij de arbeidsinspectie.
Invoering van het profijtbeginsel als
kostendekking is voor de VVD problematisch. Ook het kostenaspect in de
bedrijven speelt een rol. Het gaat niet
zozeer o m de investeringskosten, al
kunnen ook deze in verband met deze
wet uit de hand lopen, maar wel om
de directe en indirecte uitvoeringskosten. Cumulatie met dergelijke kosten
voortvloeiend uit andere wetten
wordt waarschijnlijk onderschat.
De VVD waardeert het dat de
Staatssecretaris genegen lijkt de
artikelen 4, 6,10 en 12 o m organisatorische redenen te zijner tijd als één
pakket in te voeren. De VVD blijft
echter bezwaar houden, als deze voor
bedrijven worden ingevoerd, terwijl
de overheid toepassing van de
ARBO-wet op eigen arbeidsorganisaties zou uitstellen. In de reeds ingevoerde artikelen wordt de veiligheidskant
voor de werknemers reeds beter
gegarandeerd dan in de oude veiligheidswet. Wij wachten met spanning
het overleg van de Staatssecretaris
met Minister Rietkerk af.

Staatssecretaris Kappeyne van de
Coppello: Mijnheer de Voorzitter! Wat
is het verband van deze motie met het
onderwerp dat geagendeerd is?
Motie
De Voorzitter: Door de leden Poppe
en Spieker wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
kennis nemende van ongerustheid in
brede kring over de gevolgen van
eventuele personeelsreductie in het
Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening voor ontslagbescherming,
arbeidsbemiddeling en dienstverlening aan werklozen en schoolverlaters;
verzoekt de Regering, maatregelen tot
reorganisaties en taakafstoting in
deze sector niet te nemen alvorens
daarover overleg is gevoerd met de
Kamer,
en gaat tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 118 (17 600-XV).
De heer Poppe (PvdA): Ik denk dat de
in de motie genoemde sector net als
de Arbeidsomstandighedenwet in de
knoei dreigt te komen door reducties
bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Er bestaat ook een direct verband met
de uitvoering van de ARBO-wet en de
functionering van de arbeidsinspectie.
De heer Weijers (CDA): Op de agenda
staan een mondeling overleg en de
punten die daarbij besproken zijn. Dit
vloeit er eerlijkheidshalve een beetje
overheen.
Staatssecretaris Kappeyne van de
Coppello: Ik zal dan ook niet namens
de Regering op de opmerkingen
kunnen ingaan. De motiezal behandeld
moeten worden in aanwezigheid van
Minister De Koning.
De Voorzitter: Naar mij blijkt, is er
geen bezwaar tegen de motie in
behandeling te nemen. Als de Regering
naar het oordeel van de Kamer
onvoldoende antwoordt, dan horen
wij dat wel in tweede termijn.
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De heer Poppe (PvdA): Ik verbaas mij
over de opstelling van de VVD-fractie.
Zij vindt dat met de invoering van de
artikelen 4, 6, 10 en eventueel 12 zou
moeten worden gewacht totdat de
zaak ook in de overheidssector is
behandeld. Ik ben het met mevrouw
Rempt eens dat de zaken in de
overheidssector gelijktijdig zouden
moeten worden gerealiseerd. Ik heb
de VVD-fractie echter niet gehoord
toen Staatssecretaris Van Zeil aankondigde dat de door mevrouw Rempt
genoemde artikelen in de loop van
1983 zouden worden ingevoerd,
zonder dat daar de overheidssector
werd genoemd.
Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh
(VVD): De brief is tijdens het vorige
mondeling overleg behandeld,

Arbeidsomstandighedenwet

waarvan het verslag nu aan de orde
is. Als de heer Poppe goed had
geluisterd, kon hij weten dat ik dit
toen ook heb gezegd. Het staat
bovendien in het verslag.

D
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer
de Voorzitter! Het feit dat de arbeidsongeschiktheid in ons land omvangrijk
is, zegt veel over dearbeidsomstandigheden. In de naoorlogse periode is
een snelle industrialisatie in Nederland
op gang gebracht. Van veel mensen is
gevraagd o m lijf en leden optimaal in
te zetten, met als gevolg een snel
groeiende arbeidsongeschiktheid.
Nog steeds zijn de arbeidsomstandigheden zodanig, dat dagelijks mensen
ziek worden, overspannen raken, een
ongeluk krijgen, door chemische
stoffen vergiftigd worden en voorgoed
arbeidsongeschikt raken.
In deze tijd van massale werkloosheid is het te verwachten dat de
arbeidsomstandigheden niet vanzelf
verbeteren. Integendeel, de druk o m
met goedkope produktiemethodes te
gaan werken, met veronachtzaming
van de veiligheidsaspecten, wordt
steeds groter. Door de bezuinigingen,
ook bij de overheid zelf, staan veel
werkende mensen onder zware druk.
Daarbij denk ik o.a. aan het onderwijzend personeel. De vraag is wat de
gevolgen van de bezuinigingen zullen
zijn op psychisch en lichamelijk
gebied. Niemand kan daarop antwoord
geven; men kan er slechts naar raden.
Ook het invoeren van nieuwe
technieken - ik denk daarbij aan de
beeldschermen - geeft nieuwe
vormen van arbeidsongeschiktheid,
die door de intensiteit van het werk
snel aan het licht komen. De Regering
stelt steeds, het aantal uitkeringsgerechtigden te willen verminderen. Wat
ligt er dan meer voor de hand o m
juist in deze tijd haast te maken met
een snelle regulering van de arbeidsomstandigheden in het belang van
het welzijn van de mensen en ook ter
voorkoming van een toekomstige
belasting van de maatschappij?
Het zou korte-termijnstrategie zijn
om nu de verbetering van de arbeidsomstandigheden minder prioriteit te
geven. Toch wijzen de maatregelen
van de Regering daarop. Personeelsreductie bij de arbeidsinspectie zal
vertraging geven in de uitvoering van
de ARBO-Wet. f 6 min. bezuinigingen
op het Landelijk Instituut Arbeidsomstandigheden maakt de mogelijkheden
voor het onderzoek minder. Bovendien
wordt de ARBO-Wet getoetst door de
commissie-Van der Grinten, op een
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Ook de begroting voor 1984 zal
gelegenheid bieden om het totaalbeeld
te schetsen. Als de Staatssecretaris
kan toezeggen dat in de toelichting op
de begroting de onderlinge verbanden
nog eens uitdrukkelijk aan de orde
zullen komen en ook het financiële
plaatje geschetst zal worden, hebben
wij nu geen behoefte aan een uitspraak. Wij willen dit afwachten. De
prioriteit die mijn fractie aan dit
onderwerp hecht, is in ieder geval
door deze korte bijdrage aan het
debat duidelijk geworden.

D

Mevrouw Brouwer (CPN)

moment waarop de ARBO-Raad nog
moet adviseren over artikel 4 van de
ARBO-Wet. Dat is de weg terug in
plaats van de weg vooruit.
Ik heb een vraag naar aanleiding
van de brief van 27 juni jongstleden
van de Ministervan Economische
Zaken. Daarin staat dat de commissieVan der Grinten moeite heeft met de
in de wet neergelegde opdracht aan
de werkgever inzake de bevordering
van het welzijn. Het kabinet houdt in
deze brief een beslissing over het
advies van de commissie, in afwachting van een verdere toetsing door
deze commissie, aan. Hoe staat dit in
verhouding tot het advies van de
ARBO-Raad dat wij nog moeten
ontvangen? Wat gebeurt er als het
advies van de commissie-Van der
Grinten strijdig is met dat van de
ARBO-Raad, en andersom?

D
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! Mijn fractie vindt de
Arbeidsomstandighedenwet een
belangrijke wet. Deze wet kan onder
meer op langere termijn een instrument zijn om de beleving van arbeid
positief te beïnvloeden en om de
volumes aan ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid omlaag te
brengen. Wanneer deze effecten
zouden kunnen worden bereikt,
draagt dat bij tot het heroriëntatieproces onder de huidige zorglijke economische omstandigheden.
Verdere tenuitvoerlegging van de
wetsartikelen is dus van belang. Ook
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mijn fractie stelt zich daarbij overigens
op het standpunt dat, wanneer
verdere tenuitvoerlegging zoals
voorgenomen zal worden geëffectueerd in het bedrijfsleven, dit gelijk op
zal moeten gaan met tenuitvoerlegging
voor eigen overheidsdiensten.
Uiteraard moet een en ander niet
worden losgekoppeld van de lastenverzwarende effecten voor grotere en
kleinere bedrijven die moeten investeren om aan de criteria van de wet te
kunnen voldoen. De Staatssecretaris
heeft in het mondelinge overleg,
waarvan wij nu het verslag bespreken,
medegedeeld dat er mogelijk vertragingen kunnen optreden in de
fasering van de uitvoering van de
ARBO-wet. De reden daartoe is
gelegen in door het kabinet voorgenomen bezuinigingen op personeelsformaties en dergelijke.
Dit is toch een kwestie van politieke
en bestuurlijke wil van het kabinet.
Mijn fractie zou het betreuren als
afwegingen ongunstig zouden
uitpakken voor de verdere tenuitvoerlegging van de wet. Hoe kunnen wij
dit voorkomen?
De Staatssecretaris heeft enkele
rapportages toegezegd over de
resultaten van interdepartementaal
overleg en over het overleg met
enkele van haar collega's. Het betreft
hierbij onderwerpen als de burgerlijke
openbare dienst, de verwerking van
begrippen uit de wet in het beroepsonderwijs en toepassing van de wet
op de vervulling van de militaire
dienst.

Arbeidsomstandighedenwet

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Kort en krachtig wil ik mij
aansluiten bij de mening van de
Staatssecretaris, die het begrip
'welzijn' als een van de essentiële
kenmerken van deze wet ziet en dat
ook wil handhaven. Daarover moeten
wij geen onduidelijkheid laten
bestaan, ook niet na allerlei commissie-uitspraken.
Ik wil nu een opmerking maken
over de 2% reductie. De Staatssecretaris heeft toegezegd dat zij in het
interne overleg het belang van de
invoering van deze wet en alles wat
daarmee samenhangt zal onderstrepen. Ik neem aan dat wij kort na het
zomerreces wat meer informatie over
de toepassing kunnen krijgen.
Hetzelfde geldt voor de toepassing
van de ARBO-wet bij de overheid. Op
mijn verzoek heeft de Staatssecretaris
toegezegd om over het overleg dat in
juli aanstaande plaatsvindt, te rapporteren aan de Kamer. Wij wachten dat
met enig vertrouwen af.
Ik wens mij uitdrukkelijk te distantiëren van een koppeling van de invoering
van de ARBO-wet met het bedrijfsleven. Ik vind dit twee afzonderlijke
zaken. Naar mijn mening bestaat er in
een aantal situaties in het bedrijfsleven
meer drang om tot invoering van de
ARBO-wet over te gaan dan hier en
daar bij de overheid het geval is.
In 1982 is er bij de overheid geen
personeelsuitbreiding geweest uit
bezuinigingsmotieven. Is hij de
interne discussie binnen het departement daarover niet enige beleidskeuze
gedaan? Kan de Staatssecretaris
hierover iets meer zeggen? Misschien
is dat voor haar aanleiding om bij
deze discussie haar invulling op dit
punt in de vorm van een soort
tegoedbon te geven.
De heer Poppe (PvdA): De heer
Weijers zegt nu wel erg gemakkelijk
dat hij de besluitvorming in het
kabinet wil afwachten en daarop pas
terug wil komen na het reces. Het is
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Weijers
hem toch bekend dat in augustus
aanstaande een beslissing zal worden
genomen over de wijze waarop de
personeelsreductie voor het gehele
overheidsapparaat en dus ook voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
wordt ingevuld.
Als hij daarover pas na het reces
uitspraken zal doen, kan hij wel eens
in strijd komen met zijn eigen opvatting
dat de doorvoering van de ARBO-wet
in de eerste plaats afhankelijk is van
de versterking van de arbeidsinspectie.
De heer Weijers (CDA): Dit is het
kenmerkende verschil tussen de
positie die de heer Poppe in dit Huis
inneemt en de positie die ik inneem.
Op dit punt hebben w i j enig vertrouwen in het kabinet en in deze Staatssecretaris. Wij wensen de besluitvorming die naar wij hopen op korte
termijn plaatsvindt, te toetsen aan de
opvattingen die wij daaromtrent
hebben. Wij hebben in diverse stadia
onze zienswijze hieromtrent gegeven.
Wij gaan er met enig vertrouwen van
uit dat hieraan ook gestalte zal
worden gegeven.
De heer Poppe (PvdA): De heer
Weijers heeft in het mondeling
overleg toch ook gehoord dat de
Staatssecretaris thans geen zekerheden op dat punt kon geven. Ik neem
dat de Staatssecretaris niet kwalijk.
Maar het is daarom des te belangrijker
dat wij in de Kamer aangeven waar
onze prioriteiten liggen.
De heer Weijers (CDA): Dat is uitstekend, maar dan moeten wij wel het
gehele departement bij de kop nemen
en alle afdelingen van het departement
tegen elkaar afwegen. Dat is een zaak
van de Minister en zijn Staatssecretarissen. Wij zullen dat beleid moeten
toetsen.
De heer Poppe (PvdA): Voor de heer
Weijers is plotseling de absolute
prioriteit van de ARBO-wet - hij heeft
hiervoor vaak een pleidooi gevoerd niet meer aanwezig.
De heer Weijers (CDA): Ik laat die
conclusie graag voor rekening van de
heer Poppe.

D
De heer Nypels (D'66): De ARBO-wet
heeft - dit is door diverse sprekers
aangegeven - principiële betekenis,
mijnheer de Voorzitter. Het gaat hier
om de kwaliteit van arbeidsplaatsen.
In tijden van grote werkloosheid
dreigt het kwaliteitsbegrip ten aanzien
van de arbeidsplaatsen al gauw op de
achtergrond te geraken. Alleen
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aantallen dreigen dan mee te spelen
in de te nemen besluiten. Het zou
slecht zijn als op die grond de invoering
van de ARBO-wet in de komende
periode ernstige vertraging zou
ondervinden.
Er bestaat een heel duidelijke
gunstige invloed van de ARBO-wet
- dit is ook gezet door diverse voorgangers - op de omvang van het
ziekteverzuim en het ontstaan van
arbeidsongeschiktheid. In feite is de
geestelijke en lichamelijke gezondheid
van mensen in het geding. De invoering van deze wet op basis van het
oorspronkelijke tijdsschema mag dan
ook niet worden uitgesteld, ook niet in
tijden met zulke enorme economische
problemen, zoals wij die op het
ogenblik hebben. Integendeel, het is
gewenst het oorspronkelijke tijdschema door te voeren. Daarbij gaat het
speciaal ook om toepassing op het
overheidspersoneel. Ook die mag niet
worden vertraagd. Niet alleen voor
het burgerpersoneel, maar uiteindelijk
eveneens voor het militair ambtelijk
personeel, zullen wij moeten nagaan
wat de ARBO-wet kan betekenen.
Ik maak mij zorgen over de dereguleringsmaatregelen van de Regering.
Men kan wel zeggen, dat de invoering
en de uitwerking van de ARBO-wet
geen gevaar lopen, omdat het een
raamwet is, maar dat is op zich zelf
niet voldoende. Men zal zorgvuldig
moeten nagaan hoe de uitwerking en
de toepassing in de praktijk zullen
plaatsvinden in de komende periode,
om te kunnen vaststellen of de
deregulering uiteindelijk geen schade
aan de werking van deze wet zal
toebrengen.

D
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
Voorzitter! Tijdens het mondeling
overleg dat wij op 14 juni jongstleden
met de Staatssecretaris hadden, heb
ik namens mijn fractie al duidelijk
gemaakt dat ik er alle begrip voor heb
dat er, zo kort na de inwerkingstelling
van een aantal artikelen van de
ARBO-wet, nog geen redelijke
evaluatie te geven is. Ik heb ook met
instemming in de brief van de
Staatssecretaris van 22 april jongstleden gelezen, dat zij de invoering van
de wet van het grootste belang acht.
Dat doen wij ook, want wij verwachten
vele positieve effecten hiervan.
Toch bereiken ons signalen die ons
aanleiding geven tot zorg over het
tempo waarin de invoering van de
desbetreffende wetsartikelen tot stand
komt, alsmede over het achterwege
blijven van uitbreiding van zowel
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personeel als materieel van de
Arbeidsinspectie. Dit betreurt mijn
fractie, mede gelet op de achterstand
die Nederland op het gebied van de
arbeidsomstandigheden heeft in
vergelijking met het buitenland.
Ik haak daarbij nu aan bij een zin uit
de brief van de Staatssecretaris,
namelijk dat de huidige economische
situatie beperkingen stelt en dat bij
iedere stap die wordt gedaan kosten
en baten zorgvuldig tegen elkaar
zullen moeten worden afgewogen.
Dat is op zichzelf begrijpelijk. Alles bij
elkaar is het echter een cryptische zin.
Het lijkt mij goed dat de Staatssecretaris meedeelt wat zij er precies mee
bedoelt.
Mijn vraag was en is of de overheid
de druk op de bedrijfsketel houdt om
de uitvoering van de wet niet onnodig
te vertragen. Dat geldt stellig ook voor
de burgelijke openbare dienst. De
mededeling in de brief van 22 april j l . ,
dat de invoering van de wet voor de
burgelijke openbare dienst met
ingang van 1 januari 1984 problematisch zou zijn door gebrek aan mankracht bij de Arbeidsinspectie, houdt
geen sterk argument in.
De Staatssecretaris merkte eerder in
de brief op, dat een goede uitvoering
van de wet een goede begeleiding
van de Arbeidsinspectie vereist. Het
ligt dan ook op de weg van de
Staatssecretaris de vraag te beantwoorden hoe de Arbeidsinspectie een
goede begeleiding kan verzorgen als
deze inspectie onvoldoende geld en
personeel toe wordt gewezen voor
haar taak en als zelfs arbeidsplaatsen
verloren dreigen te gaan.
Een verbetering van de arbeidsveiligheid, ook in de burgelijke openbare
dienst, is naar de mening van mijn
fractie dringend nodig op de universiteiten en dan voornamelijk de bêta-faculteiten. Deelt de Staatssecretaris die
visie? Is het juist dat de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen zeer
recent de universiteitsbesturen heeft
verzocht, nadere stappen in die
richting te zetten en met name te
inventariseren waar de knelpunten
liggen?
Mijnheer de Voorzitter! Gelet op de
uitkomst van het mondeling overleg
lijkt mij een kameruitspraak gewenst,
zodat ik de eerste motie, die collega
Poppe heeft ingediend, mede heb
ondertekend.
Ik besluit met een korte vraag over
de kwaliteit van de arbeidsinspectie
zelf. In hoeverre kunnen de ambtenaren van de Arbeidsinspectie feitelijk
van hogerhand in de gelegenheid
worden gesteld tot het bijhouden van
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Staatssecretaris Kappeyne van de
Coppello: Mijnheer de Voorzitter! Alle
sprekers hebben zich met kracht
uitgesproken voor uitvoering van de
ARBO-Wet. Die mentaliteit deel ik.
Vermoedelijk zullen alleen in de
praktijk verschillen ontstaan over het
mogelijke tempo, waarin de verschillende fasen van de ARBO-Wet kunnen
worden ingevoerd. De Regering deelt
het streven van deze Kamer om met
de invoering van de verschillende
fasen ernst te maken, maar stuit af en
toe op moeilijkheden in de praktijk,
die nog niet allemaal opgelost zijn.
Daaruit vloeit de situatie voort, dat ik
niet in staat ben, over iedere fase en
ieder invoeringsmoment de Kamer
zekerheid te geven.
Tijdens het mondeling overleg,
waarvan het verslag nu op de agenda
staat, is mij gebleken dat er op zijn
minst een misverstand is of misschien
een verschil in inschatting inzake de
mogelijkheid, de invoering van de
eerste fase te voltooien. Ik heb tijdens
het mondeling overleg gezegd, dat de
verdere invoering van de eerste fase,
waarin delen zitten van artikel 4, en de
artikelen 6 en 10, alsmede eventueel
aan de hand van de suggestie van
mevrouw Rempt ook artikel 12, op
zich zelf mogelijk is en dat deze
invoering niet wordt belemmerd door
gebrek aan personeel, ook niet door
de operatie van de 2%-reductie, die
voor het hele Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid geldt.
Sommige leden van deze Kamer zijn
daarover minder optimistisch, ik houd
het nog steeds voor mogelijk o m met
het personeel van de Arbeidsinspectie,
dat er nu is, die eerste fase binnen
korte tijd te voltooien.
De enige hobbel die aanwezig is, is
dat de ARBO-raad nog advies moet
uitbrengen over artikel 4. Het lijkt mij
niet elegant, als ik in deze Kamer
alvast in het vooruitzicht stel dat
artikel 4 - of bepaalde onderdelen
daarvan - zal worden ingevoerd,
zonder dat de ARBO-raad, het wettelijke adviesorgaan, mij daarover een
advies heeft gegeven. Nogmaals
gezegd, de voltooiing van de invoering
van de eerste fase zal niet aan personeelstekort lijden en zal daarop dus
niet afstuiten.

Een probleem dat ik wel in verband
met de personeelssterkte heb geconstateerd, is het toepasselijk verklaren
van de Arbeidsomstandighedenwet
op de burgerlijke overheidsdienst,
welke in de aanvankelijke planning
onderdeel uitmaakte van de tweede
fase. De bedoeling was en is nog
steeds - de Regering streeft daarnaar deze wet toepasselijk te verklaren
voor de burgerlijke overheidsdienst
per 1 januari 1984. De moeilijkheden
die daarbij rijzen zijn, dat bij de
Arbeidsinspectie dertig mensen extra
nodig zijn.
Er moet een algemene maatregel
van bestuur worden ontworpen, die
op zijn minst moet worden voorgelegd
aan en moet worden besproken met
allerlei adviesorganen, onder andere
in de sfeer van Binnenlandse Zaken
en de ARBO-raad.
Ik heb intussen met Minister
Rietkerk een eerste overleg gehad. Wij
beiden zijn vervuld van het streven
o m per 1 januari 1984 de burgerlijke
overheidsdienst bij de uitvoering van
de ARBO-wet te betrekken. Er is
echter nog nader overleg nodig o m
ruimte te vinden voor de dertig
formatieplaatsen die aan de invoering
zijn verbonden. Zolang dat overleg
niet is afgerond, kan ik niet de
zekerheid geven dat die dertig
mensen er per 1 januari 1984 zullen
zijn.
Over de advisering van allerlei
organen kan ik op dit ogenblik ook
geen uitspraak doen. Dit hangt af van
het moment, waarop de adviesaanvrage w o r d t gedaan en de tijd die de
organen nemen o m tot hun advies te
geraken. Nogmaals gezegd, w i j
streven ernaar, de burgerlijke overheidsdienst in het ARBO-veld te
betrekken op 1 januari 1984.
De commissie-Van der Grinten
heeft een advies gegeven over een
ander onderdeel van de wet, dat niet
tot de eerste of de tweede fase
behoort, namelijk over het begrip
'welzijn' in artikel 3. Ik heb tijdens het
mondeling overleg de verwachting
uitgesproken, dat het begrip 'welzijn'
niet uit de wet zal worden geschrapt.
Niettemin heeft de commissie-Van
der Grinten overwogen, artikel 3 te
wijzigen en aan het begrip 'welzijn'
een andere inhoud te geven. De
Regering heeft tot nog toe gemeend,
dit advies niet te moeten volgen. Zij
heeft gezegd, dat zij over deze kwestie
een andere dereguleringscommissie
wil horen, namelijk de commissieGeelhoed.
Alsdan verwacht ik dat de Regering
een beslissing zal nemen in verband
met de wijziging van artikel 3. Als de
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Leerling
hun know-how op het terrein van de
bedrijfsveiligheid, waarbij ik denk aan
studieverlof en bezoek aan het
buitenland voor onderzoek naar
moderne ontwikkelingen in bedrijfsgeneeskunde en bedrijfsveiligheid?

D

Regering het nodig vindt - ik weet
niet wat er uit de overweging zal
komen; ik ben zelfs nogal aarzelend
o m in artikel 3 wijzigingen aan te
brengen - moet een voorstel tot
wetswijziging worden ingediend.
De heer Poppe (PvdA): De commissieVan der Grinten spreekt niet alleen
over artikel 3, maar over artikel 3 en
volgende. Dat houdt ook in, artikel 4,
waarin de werkgever de verplichting
opgelegd krijgt, te streven naar een zo
goed mogelijke bevordering van het
welzijn van de werknemer. De
bezwaren van de commissie-Van der
Grinten in verband met artikel 3
gelden ook voor artikel 4.
Staatssecretaris Kappeyne van de
Coppello: Als het advies van de
commissie-Van der Grinten zou zijn
opgevolgd, zou een besluit zijn
genomen over de reikwijdte van het
begrip welzijn in artikel 3. Dat zou
inderdaad niet alleen effect hebben
gehad op artikel 4 maar op alle
artikelen in de wet waarin het begrip
'welzijn' voorkomt. Dat zou echter
niets veranderd hebben aan het
proces van invoering van de ARBOwet. Dat gaat rustig door. Tot verdriet
van de heer Poppe is artikel 3 in een
verdere fase gepland. Indien de
Regering daartoe zou besluiten - tot
nu toe is dat niet gebeurd - zou artikel
3 pas na jaren wellicht worden
gewijzigd.
De heer Poppe (PvdA): Ik help de
Staatssecretaris hopen dat er geen
moeilijkheden rond artikel 4 komen. In
feite pleit de commissie-Van der
Grinten voor een beperktere inhoudgeving aan het begrip 'welzijn' dan in
artikel 4 staat.
Staatssecretaris Kappeyne van de
Coppello: Niet alleen in artikel 4 maar
in alle artikelen waarin het begrip
'welzijn' voorkomt. De Regering heeft
tot mijn vreugde het advies van de
commissie-Van der Grinten niet
gevolgd. Zij wil eerst het advies van
de commissie-Geelhoed afwachten
waarna zij een afweging zal maken.
De heer Leerling (RPF): De Staatssecretaris zal zich herinneren dat ik
tijdens het mondelinge overleg heb
gevraagd of de Minister van Economische Zaken van plan was het begrip
'welzijn', af te zwakken. Ligt dit in het
verlengde van de mededelingen van
de Staatssecretaris over het advies
van de commissie-Van der Grinten?
Staatssecretaris Kappeyne van de
Coppello: De heer Leerling vroeg mij
tijdens het mondelinge overleg of het
mij bekend was dat de Minister van
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Kappeyne van de Coppelto
Economische Zaken het begrip
'welzijn' uit de wet wilde schrappen.
Toen heb ik gezegd, dat dat mij niet
bekend was. Tot nu toe heb ik van
hem niet begrepen dat hij dat overweegt. Uiteraard hebben de Ministerraad en de REA uitvoerig over het
advies van de commissie-Van der
Grinten beraadslaagd.
Het lijkt mij niet in overeenstemming
met de staatsrechtelijke praktijk mee
te delen wat individuele ministers in
een onderraad of ministerraad aan
argumenten naar voren hebben
gebracht. Het standpunt van de
Regering, zoals ik dat heb verwoord,
moet de heer Leerling voldoende zijn.
Of is hij een voorstander van de
wijziging van artikel 3 zoals de
commissie-Van der Grinten voorstond?
De heer Leerling (RPF): Ik kan mij niet
herinneren dat ik mij in die zin heb
uitgelaten. Dat moet op een misverstand berusten. Herinnert de Staatssecretaris zich de wijze waarop zij zich
tijdens het mondelinge overleg heeft
verweerd tegen een dergelijke
ontwikkeling? Neemt ze ook nu nog
dezelfde houding aan?
Staatssecretaris Kappeyne van de
Coppello: Ja, maar ik denk niet dat
het relevant is. Ik heb nergens het
voorstel gezien van de commissie-Van
der Grinten om het begrip 'welzijn' uit
artikel 3 te schrappen en de Regering
heeft er niet toe besloten.
De heer Leerling (RPF): Nee, maar ik
vind uw houding in het geheel erg
belangrijk. Wat dat betreft hebt u mij
gerustgesteld.
Staatssecretaris Kappeyne van de
Coppello: Ik voel mij zeer gevleid en
ik hoop dat ik nog lang die houding
zal kunnen uitdragen.
Mevrouw Brouwer (CPN): Het ligt
waarschijnlijk aan mij, maar ik begrijp
het nog niet helemaal. De ARBO-raad
gaat adviseren over artikel 4?
Staatssecretaris Kappeyne van de
Coppello: Ja.
Mevrouw Brouwer (CPN): De commissie-Geelhoed wordt nu ook gevraagd
te adviseren over artikel 3 en volgende.
Nu lees ik in de brief van de Minister
van Economische Zaken dat het
kabinet de beslissing aanhoudt in
afwachting van een verdere toetsing.
Maar beslist het kabinet niet naar
aanleiding van het advies van de
ARBO-raad? Gaat dat advies niet
voor?
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Staatssecretaris Kappeyne van de
uitgenodigd om de indertijd voorgenoCoppello: Neen, zo is het niet! Ik kom
men uitbreiding van de arbeidsinspecnu eigenlijk op een wat breder terrein
tie opnieuw met kracht ter hand te
dat niet het mijne is. De procedure
nemen. Dat nu lijkt mij overbodig,
van het dereguleren kan zeer scherp
want die wordt al met kracht ter hand
ingrijpen in reeds bestaande procedugenomen.
res van aanhangige wetsontwerpen of
De heer Poppe (PvdA): Dat is dan een
al aangenomen wetsontwerpen die
beleidswijziging, want sinds een jaar
echter nog niet helemaal zijn ingestaat die uitbreiding stil!
voerd.
Staatssecretaris Kappeyne van de
Soms kan dat dereguleringsproces
Coppello: Inderdaad, ik las even
een blokkerende werking hebben, met
verkeerd. De uitbreiding van de
andere woorden dat van de verdere
arbeidsinspectie is afhankelijk van het
voortgang van de procedure wellicht
vinden van een oplossing voor de 30
wordt afgezien. Bij bestaande wetten
nieuwe mensen die moeten worden
die voor een deel al zijn ingevoerd
aangetrokken als het gaat om de
wordt dat proces niet afgebroken.
burgerlijke overheidsdienst. Daarover
Men kan dan niet zeggen: Wij stellen
kan ik thans nog geen zekerheid
de invoering van de wet eenvoudig
bieden.
uit.
Onder punt b van de motie-Poppe
Wat de ARBO-wet betreft, betekent
c.s. staat: 'de eerste invoeringsfase
het dat de invoering in fasen, zoals
thans uiterlijk 1 januari 1984 af te
voorzien was, gewoon doorgaat en
ronden in tenminste de omvang, zoals
dat de overweging van wat er met het
op 14 september 1982 door de
begrip 'welzijn' gebeurt ongetwijfeld
toenmalige Staatssecretaris is
wel moet zijn afgerond als wij ons
toegezegd...'. Ik heb al gezegd dat zich
beraden op de invoering van artikel 3.
op personeelsgebied geen moeilijkheMocht dat begrip 'welzijn' ernstig
den lijken voor te doen, maar dat ik
worden veranderd - wat ik niet
afhankelijk ben van het advies van de
verwacht en ook niet hoop - dan zal
alsnog eerst een wetswijziging moeten ARBO-raad. Daardoor kan ik die
zekerheid niet per 1 januari 1984
worden ingediend en wellicht ook nog
geven.
andere wijzigingen in de wet moeten
worden aangebracht.
De heer Poppe (PvdA): Stelt u er geen
Dat zou dan een heel ingrijpende
prijs op dat de Kamer zou uitspreken
daad zijn, waarbij het parlement echter dat dat inderdaad gewenst is?
ten volle betrokken is en er zijn mening
Staatssecretaris Kappeyne van de
over kan geven. Het filosoferen over
Coppello: Ik vind dat een vrij moeilijke
het begrip 'welzijn' in artikel 3 is geen
vraag. Als Regering en Kamer het met
aanleiding om de advisering van de
elkaar eens zijn, heeft de Kamer geen
ARBO-raad over artikel 4 stil te zetten.
motie nodig om dat uit te spreken. Als
Dat zijn twee processen die thans nog
de Kamer zich wil beperken tot het
langs elkaar lopen en ik hoop dat ze
doen van uitspraken, zal ik die
elkaar nooit zullen snijden, maar dat
uitspraken altijd met grote belangstelkan nu nog niet worden overzien.
ling lezen - daar was ik nu ook mee
Ik denk dat het mij te ver zal voeren
bezig - maar als van die uitspraken
als ik op alle opmerkingen van de
ook een zekere dwingende kracht
sprekers inga. Ik meen dat ik vrij
geacht wordt uit te gaan, lijkt het mij
duidelijk ben geweest over de toepasbeter dat ik de Kamer terstond wijs op
baarheid van de ARBO-wet op de
bepaalde consequenties en dat ik zeg
burgerlijke overheidsdienst. Over de
dat de Regering die uitspraak in die
invoering van de wet voor het
vorm wellicht niet helemaal zal
militaire overheidsapparaat kan ik nog
kunnen nakomen. Dat zal voor de
geen mededelingen doen, omdat
Kamer een overweging kunnen zijn
eerst de interne afweging op Defensie
om die uitspraak niet te doen, want
moet worden beëindigd. Ik verwacht
men kan de zin betwijfelen van het
- ik heb dat al gezegd - dat dit een
vragen om dingen waarvan niet zeker
dezer weken het geval zal zijn. Er
is of ze lukken.
zullen dan ongetwijfeld voorstellen
komen over invoering van het vijfde
De heer Poppe (PvdA): U wilt toch die
lid van artikel 2, waarin de mogelijkheid ARBO-wet per 1 januari ook in de
facultatief geopend wordt om de
overheidssector invoeren?
ARBO-wet ook op militairen van
Staatssecretaris Kappeyne van de
toepassing te doen zijn.
Coppello: Niet alleen ik wil dat graag,
Tot slot kom ik op de twee moties.
maar de hele Regering wil dat graag.
In de motie van de heer Poppe op nr.
De moeilijkheid is echter dat het
117, wordt de Regering in punt a.
uitzicht en de zekerheid nog niet
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Kappeyne van de Coppello
bestaan dat het ook inderdaad zal
gebeuren. Dat slaat ook op de invoering van de wet voor de burgerlijke
openbare dienst; die zekerheid kan de
Regering ook niet geven.
Onder punt d van de motie staat:
'met voortvarendheid de invoering
van een substantiële tweede fase voor
te bereiden'. Op dit moment staat nog
niet vast wat de tweede fase zal
bevatten. De vraag zou dus kunnen
zijn of, indien de invoering van de wet
voor de burgerlijke openbare dienst
reeds zou hebben plaatsgevonden,
wat er dan overblijft voor de tweede
fase sustantieel genoeg is om die fase
dan nog 'substantieel'te noemen.
Ook dat kan ik niet in het vooruitzicht
stellen, omdat ik niet weet wat er
overblijft van de tweede fase, aangezien ik de omvang van de tweede fase
nog niet ken.

De Voorzitter: Ik stel voor, de spreektijd in tweede termijn te bepalen op
één minuut per spreker.
Daartoe wordt besloten.

D

De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! in één minuut kan je niet
veel zeggen. Als de Staatssecretaris
zegt dat er hoogstens verschillen in
opvatting bestaan over het tempo
waarmee de ARBO-wet zou moeten
worden ingevoerd, dan moet ik
opmerken dat dit eigenlijk onder de
maat is. In deze situatie waarin
mensen onder de druk van economische omstandigheden moeten
werken, is er nog meer reden de
bedoelingen van de ARBO-wet te
realiseren dan in het verleden. Het zal
bovendien economische voordelen
met zich brengen. Wij betreuren het
dat deze verschillen in opvatting over
het tempo bestaan.
De heer Poppe (PvdA): De motie
Ik zou verder de Staatssecretaris
vraagt niet meer dan dat met voortvawillen vragen krachtiger aan te
rendheid voor te bereiden. Ik denk dat
dringen, ook op een uitspraak van de
die voortvarendheid bepaalt hoe
Kamer ten aanzien van het invoeren
substantieel die tweede fase zal zijn.
van de ARBO-wet in de overheidssecStaatssecretaris Kappeyne van de
tor. Die uitbreiding moet er komen. Ik
Coppello: Dat zijn twee heel verschillen-- doe een beroep op de CDA-fractie
de dingen. Het bijvoeglijk naamwoord
ervoor te zorgen dat de Staatssecreta'substantieel' slaat op de inhoud van
ris in haar gevecht voor deze zaak de
de tweede fase. Daarnaast staat de
steun van de Kamer krijgt.
oproep o m die met voortvarendheid
D
in te voeren. De drang die de Kamer
Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh
uitoefent om in ieder geval de
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Met de
burgerlijke openbare dienst onder de
heer Weijers ben ik van mening dat
wet te laten vallen en de behoefte van
de Regering eerst zelf de prioriteiten
de Regering o m dat ook te doen,
binnen het departement moet bepalen.
brengen mij tot de conclusie dat die
Daarna zullen wij een oordeel vellen.
burgerlijke openbare dienst vóór de
In die zin hebben wij dan ook geen
eventuele rest van de tweede fase
behoefte aan de motie-Poppe op stuk
gaat.
nr. 117.
Aangezien ik niet weet wat er in die
De ARBO-wet is in wezen bedoeld
'rest' zit, kan ik ook niet zeggen of die
voor alle arbeidsorganisaties. Het lijkt
tweede fase dan nog substantieel kan
bijzonder mooi dat de eerste fase
zijn. Ik heb dus mijn aarzelingen over
voor het bedrijfsleven wat de persode mogelijkheid o m deze motie uit de
neelsbezetting van de arbeidsinspectie
voeren. In de motie-Poppe/Spieker
betreft voltooid kan worden. Als
wordt de Regering verzocht, maatredaarmee echter de invoering voor de
gelen tot reorganisatie en afstoting
burgerlijke overheid op achterstand
van taken in het Directoraat-Generaal
wordt gezet, vinden wij toch dat de
voor de Arbeidsvoorziening niet te
accenten te eenzijdig worden gelegd.
nemen, alvorens daarover overleg is
Het streven naar de datum van 1
gevoerd met de Kamer.
januari stemt ons echter hoopvol.
Ik zie mij niet in staat om op dit
Verder wachten wij de meningsvormoment daarop te reageren. Ik heb bij
ming over het moeilijk hanteerbare
interruptie al gezegd, dat dit behoort
begrip 'welzijn' af.
tot de verantwoordelijkheid van
Minister De Koning. Ik kan nu niet
D
namens hem spreken, want ik heb
Mevrouw Brouwer (CPN): Voorzitter.
geen overleg met hem kunnen
Na lezing van de brief van de Minister
voeren, omdat ik niet wist dat dit
van Economische Zaken was ik
geheel nieuwe onderwerp plotseling
enigszins ongerust. Ik moet echter
bij de behandeling van het verslag
zeggen, dat de Staatssecretaris zeer
van het mondeling overleg aan de
duidelijk heeft aangegeven dat zij van
orde zou komen.
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mening is dat de procedure, die is
ingezet, voortgaat, en dat zij ook nog
steeds van mening is dat het per 1
januari 1984 moet gebeuren.
Ik hoop dat de ARBO-raad inderdaad
snel advies zal uitbrengen. Misschien
kan de Staatssecretaris daaraan toch
nog wat aandacht geven. Wat dat
betreft is de zinsnede in de brief van
de Minister van Economische Zaken
zeer onduidelijk. Dit debat heeft
echter iets opgehelderd. Daar ben ik
blij o m .

D
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb twee zorgen.
1. Welzijn dient ook in de toekomst
één van de hartekloppen van de wet
te blijven.
2. De invoering van de wetfase
burgerlijke overheid. Wij zien de
Staatssecretaris na het reces terug
met haar bevindingen. Wij zullen dan
bezien of zij hetgeen ons voor ogen
staat ook daadwerkelijk heeft volbracht.

D
De heer Nypels (D'66): Ik sluit
mij aan bij de 'uitvoerige' betogen
van de heer Poppe en Mevrouw
Brouwer.

D
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
Voorzitter! Ik kan ook uiterst kort zijn.
Ik dank de Staatssecretaris voor haar
antwoorden. Ik heb ook met dankbaarheid genoteerd dat het begrip 'welzijn'
bij haar in goede handen is. Ik
verwacht wat dat betreft veel van haar
in de komende tijd.
Zij heeft gezegd dat zij zich niet alle
vragen meer herinnert. Er is één
vraag waarop ik nog graag een
antwoord zou krijgen. Die vraag heeft
betrekking op de bedrijfsveiligheid en
bedrijfsgeneeskundige veiligheid bij
vooral de bètafaculteiten. Is het juist
dat de Minister van Onderwijs zeer
recent de universiteitsbesturen heeft
gevraagd om nadere stappen en een
nadere inventarisatie van de knelpunten?

D
Staatssecretaris Kappeyne van de
Coppello: Mijnheer de Voorzitter! Ik
heb geconstateerd dat de heer Poppe
en ik in onze benadering van de
kwestie verschillen. Hij vindt mijn
standpunt onder de maat en ik zou
volgens hem forser moeten aandringen. Ik hoop dat de resultaten gunstig
zullen zijn, of ik nu fors aandring, of
niet. Ik houd het er maar op dat de
Regering nog steeds streeft naar
invoering van de toepassing van de
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Kappeyne van de Coppello
wet op de burgerlijke overheidsdienst
per 1 januari 1984. Lukt dit niet, dan
zal de Kamer hierover tijdig bericht
krijgen.
Mevrouw Rempt heeft gezegd dat
de invoering van de eerste fase van
de tweede fase, om het wat ingewikkelderte maken, niet belemmerd mag
worden door de voorzieningen die in
de eerste fase nodig zijn. Ik geloof dat
er geen koppeling bestaat. De eerste
fase wordt in ieder geval voltooid. Ik
hoop dat mijn verzekering dat de
Regering streeft naar het begin van de
tweede fase, mevrouw Rempt voldoende vertrouwen geeft voor de toekomst.
Het verheugt mij dat ik de ongerustheid bij mevrouw Brouwer heb
kunnen wegnemen.
Ik ben het met de heer Weijers eens
dat het begrip 'welzijn' een van de
hartekloppen is van de ARBO-wet,
maar misschien is het mogelijk dat
mensen wel eens bij het aanvoelen
van de harteklop van mening verschillen over de intensiteit ervan. In ieder
geval staat het voor mij vast dat het
begrip 'welzijn' niet uit de ARBO-wet
zal verdwijnen.
Ik zeg nog eens tegen mevrouw
Rempt dat ik de stellige indruk heb
dat veel argwaan van sommige zijde
over wat het begrip 'welzijn' eigenlijk
zou inhouden, in de praktijk zeer wel
zal kunnen worden weggenomen,
omdat het het begrip welzijn is in
verband met de arbeid en omdat
daaraan een zeer concrete inhoud
gegeven kan worden.
Op dit moment hebben wij het nog
niet op een rij. De invulling zal
plaatsvinden in overleg met het
bedrijfsleven, zijnde werkgevers èn
werknemers. Ik neem aan dat in de
praktijk tot overeenstemming gekomen kan worden en dat artikel 3
mettertijd een zeer goede toepassing
zal kunnen krijgen.
Ik zeg de heer Weijers toe dat ik na
het reces aan de Kamer mededelingen
zal doen over de verschillende fasen
en de mogelijkheid tot invoering
daarvan.
De heer Leerling heeft mij er op
gewezen dat ik nog geen antwoord
heb gegeven op zijn vraag, wanneer
de universiteiten onder de reikwijdte
van de wet zullen gaan vallen. Hij
heeft ook nog gewezen op de geneeskundige aspecten, op de universiteiten
naar ik aanneem, met betrekking tot
de universitaire ziekenhuizen. Ik denk
dat hierin een onderscheid mogelijk
is.
Enerzijds zal het gaan om de
toepasselijkheid van de wet op
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inrichtingen van onderwijs - ik zou
mij kunnen voorstellen dat dit gebied
onder de tweede fase zou kunnen
vallen - en aan de andere kant is er de
toepasselijkheid van de wet op
ziekenhuizen. Die vallen weer onder
een geheel andere categorie.
In de vraag die de heer Leerling
stelde, zitten twee categorieën
besloten. Het is mij niet bekend, dat
de Minister van Onderwijs en Wetenschappen naar een inventarisatie van
knelpunten heeft gevraagd. Als de
heer Leerling dat opmerkt, neem ik
aan dat hij dat uit goede bron heeft.
Wellicht zijn dit dan de voorbereidingen van de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen die kunnen leiden tot
invoeging van onderwijsinrichtingen
in de tweede fase. Dat is kennelijk
reeds in een begin van voorbereiding.
Ik zal de resultaten daarvan ongetwijfeld te zien krijgen.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, morgenavond over de ingediende moties te
stemmen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van de
wetsontwerpen:
Naturalisatie van Ali, Kemal en 25
anderen (17822);
Naturalisatie van Cau, Alessandro
en 21 anderen (17825);
Naturalisatie van Anstal, Ferenc en
25 anderen (17 826);
Naturalisatie van Binten, Joseph en
22 anderen (17 827);
Naturalisatie van Alberts, RudolpMarinus en 28 anderen (17 828);
Naturalisatie van Bauer, Wilhelm
Wolfgang en 26 anderen (17 829);
Naturalisatie van Cera, Antonio
Francesco en 26 anderen (17 831);
Naturalisatie van Akdemir, Tunca
en 29 anderen (17 832);
Naturalisatie van Alberelli Silvio
Corrado Glovanni en 26 anderen
(17 834);
Naturalisatie van Backer, Paul Rolf
en 27 anderen (17835);
Naturalisatie van Kosasih, Dharma
en 22 anderen (17 839);
Naturalisatie van Alp, Musa en 23
anderen (17 840);
Naturalisatie van Aktas, Nedim en
23 anderen (17841);
Naturalisatie van A-Tjak, Johannes
Ismaël en 28 anderen (17842);
Naturalisatie van Ang, Thiam Béng
en 28 anderen (17848);
Naturalisatie van Fanumbi, Fransiscus en 19 anderen (17 861);
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Naturalisatie van Aazami, Ala Addin
en 22 anderen (17 862);
Naturalisatie van Alkobi, Chaim en
23 anderen (17863);
Naturalisatie van Adjanski, Petar en
24 anderen (17 864);
Naturalisatie van Akkerman, Ali
Engin en 22 anderen (17 865);
Naturalisatie van Au Yeung, Kam
Ho en 30 anderen (17 866);
Naturalisatie van Blaszka, Johan
Albert en 28 anderen (17 871);
Naturalisatie van Antonia Nascimento, Alcinda en 24 anderen
(17879);
Naturalisatie van Agrusto, Oliviero
en 23 anderen (17 880);
Naturalisatie van Borter, Walter
Romeo en 24 anderen (17881);
Naturalisatie van Bulut, Yusuf en 28
anderen (17 884);
Naturalisatie van Belserang, Jimmy
Nelis en 20 anderen (17 886);
Naturalisatie van Abdul Mohanv
mad, Salim en 22 anderen (17 887);
Naturalisatie van Aykaz, Nober en
28 anderen (17 888);
Naturalisatie van Bayarslan, Osman
Necdet en 26 anderen (17 889);
Naturalisatie van Badloe, Naresh en
20 anderen (17 891);
Naturalisatie van Bereklau, Marcus
en 20 anderen (17892);
Naturalisatie van Ben-Yosseph,
Gideon en 22 anderen (17893);
Naturalisatie van Baini, Ermano en
27 anderen (17894);
Naturalisatie van Chow, Kwong Lau
en 29 anderen (17 908);
Naturalisatie van Adika, Juliana en
30 anderen (17 909);
Naturalisatie van Alkan, Haydo en
25 anderen (17 913);
Naturalisatie van Aziz, Fazal Masih
en 24 anderen (17 914).
De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D
Mevrouw Haas-Berger, voorzitter van
de vaste Commissie voor de Naturalisaties: Mijnheer de Voorzitter! Namens
de vaste kamercommissie voor de
naturalisaties wil ik een aantal
opmerkingen maken.
De indruk is ontstaan in de media
en zelfs in het parlement, dat iedere
buitenlander maar Nederlander wordt
en dat daarbij onzorgvuldig te werk
wordt gegaan. De indruk wordt
bovendien gewekt, dat een groot deel
van de buitenlanders die het Nederlanderschap verkrijgt, heel wat op zijn
kerfstok heeft, wat beslist niet waar is.
Wij, de vaste Kamercommissie,
vinden het onjuist dat dossiers die
vertrouwelijk ter inzage liggen en
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Haas-Berger
waarbij het om mensen gaat, in het
openbaar worden besproken. De kans
dat onjuistheden insluipen door een
onzorgvuldige behandeling daarbij is
groot. Zo bij voorbeeld als wordt
gezegd, dat iemand voor verkrachting
met de politie in aanraking is geweest
en waarbij dan niet gezegd wordt, dat
deze persoon helemaal niets gedaan
had en daarom zelfs niet voor de
rechter behoefde te verschijnen.
Of als iemand ooit was verdacht
van een overtreding van de Opiumwet,
maar nooit is vervolgd laat staan
veroordeeld, waarbij het dan bovendien nog ging om het bezit van 5
gram hasj; een feit waarvoor niemand
in Nederland ooit wordt vervolgd.
Mijnheer de Voorzitter! Door het
weglaten van dergelijke gegevens
wordt een foutief beeld van de
feitelijke situatie gegeven en lijkt het
of men bewust de gronden om het
Nederlanderschap wèl te verlenen,
weg laat. De vaste commissie hecht
eraan hier duidelijk te zeggen, dat het
principiële debat over de uitgangspunten van de naturalisaties, namelijk
wanneer men Nederlander kan
worden en welke voorwaarden de
Nederlandse samenleving daaraan
stelt, gehouden moet worden bij de
behandeling van de wet op het
Nederlanderschap. Die wet is in
voorbereiding. Wij dringen er bij de
Staatssecretaris op aan, dat zij op zeer
korte termijn - vóór 1 augustus - een
antwoord geeft op de vragen die de
Kamer in het voorlopig verslag heeft
gesteld.
De heer Janmaat (Centrumpartij):
Mevrouw Haas-Berger, zolang als die
nieuwe wet er niet is, houden wij ons
- althans de Staatssecretaris en de
commissie - toch aan de bestaande
richtlijnen?
Mevrouw Haas-Berger: De Kamer en
de Regering
De Voorzitter: Stil nu even!
De heer Janmaat (Centrumpartij):
Zwijgen, dat stemt toe.
Mevrouw Haas-Berger: Mijnheer de
Voorzitter! De Kamer en de Regering
houden zich aan de wet en de richtlijnen, waarvan afgeweken kan worden.
Ik kom daarop terug.
De vaste Kamercommissie dringt
erop aan, dat de Staatssecretaris zo
vlug mogelijk een antwoord geeft,
opdat dit debat op zo kort mogelijke
termijn kan plaatsvinden. Die nieuwe
wet doet voorstellen om de ongelijkheid tussen man en vrouw op te
heffen, om het bij voorbeeld voor
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kinderen van een Nederlandse
moeder en een buitenlandse vader
mogelijk te maken de Nederlandse
nationaliteit te krijgen.
De vaste Commissie voor de
Naturalisaties wil het debat over de
uitgangspunten bij de nieuwe wet
voeren, omdat daarin een aantal
nieuwe elementen worden ingevoerd
en omdat daarbij ten principale kan
worden ingegaan op de uitgangspunten van het naturalisatiebeleid.
Op dit moment zijn de vereisten
voor het verkrijgen te vinden in de
Wet op het Nederlanderschap en de
richtlijnen. Men moet meerderjarig
zijn. Er moet geen bezwaar zijn tegen
een verblijf voor onbepaalde tijd in
Nederland. Men moet hier vijf jaar
hebben gewoond en men moet
beschikken over een vestigings- of
een verblijfsvergunning.
Er moeten geen ernstige vermoedens zijn dat de verzoeker gevaar
oplevert voor de openbare orde, de
goede zeden, de volksgezondheid of
de veiligheid van het Koninkrijk. De
verzoeker moet ingeburgerd zijn. Een
voorwaarde hiertoe kan een redelijke
kennis zijn van de Nederlandse taal of
de taal die op de Nederlandse Antillen
wordt gesproken. Verder moet de
verzoeker zijn eigen nationaliteit
opgeven.
De heer Janmaat (Centrumpartij):
Mevrouw Haas leest keurig de
richtlijnen op. Volgens deze richtlijnen
hebben bij de naturalisaties die vorige
week hebben gespeeld en ook bij de
komende naturalisaties officieren van
justitie afwijzend beschikt in verband
met diverse van de factoren die
mevrouw Haas nu noemt. Dat kan
alleen een kwestie zijn als niet
inburgeren, maar het kan ook een
zwaar misdrijf zijn, althans als de
verzoeker bij voorbeeld acht maanden
gevangenisstraf heeft gekregen. Zij
vindt dus bij haar zorgvuldige voorbereiding in de commissie dat dit soort
gevallen de revue kan passeren.
Mevrouw Haas-Berger: Mijnheer de
Voorzitter! Ik kom op alle elementen
die net naar voren zijn gebracht. Waar
gaat het namelijk om? Dit is een
droge, sobere opsomming van de
voorwaarden. Die geeft geen goed
beeld van waar het nu echt om gaat.
Het gaat om mensen. Wij spreken
over mensen die gedurende vijfjaar
of langer hun werkelijk verblijf in
Nederland hebben gehad. Zij hebben
vergunningen om hier te blijven en
vaak zelfs een vergunning om zich
hier blijvend te vestigen.
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Ik wil heel duidelijk misverstanden
voorkomen. Wanneer wij spreken
over buitenlanders die Nederlander
willen worden, hebben wij het over
deze mensen; mensen die hier al lang
zijn en die hier willen blijven wonen.
Dan hebben wij het niet over die
buitenlanders die Nederland op dit
moment binnen willen komen en nu
toegelaten willen worden.
Nederland kent een streng toelatingsbeleid. Slechts weinigen van de
vele buitenlanders die om toegang tot
Nederland verzoeken krijgen een
vergunning om hier te blijven. Bij een
ernstig misdrijf mag men na het
uitzitten van een gevangenisstraf ook
niet in ons land blijven. Dat is altijd al
zo geweest.
De heer Janmaat (Centrumpartij):
Dan verbaast het mij dat die mensen
worden genaturaliseerd.
Mevrouw Haas-Berger: Mijnheer de
Voorzitter! Van de grote groep
buitenlanders die de wil te kennen
geeft Nederlander te worden hebben
wij tot het moment van het verzoek
toegestaan dat men in Nederland
verbleef. Deze buitenlanders zullen
hun verdere leven ook hier blijven
wonen. Dan gaat het om een keuze.
Wil men dat een grote groep
mensen vreemdeling blijft in het land
waarin zij wonen, met minder rechten
en minder plichten, of geef je hun de
kans een volwaardig lid van deze
samenleving te worden, zodat zij en
hun kinderen, die veelal hier zijn
geboren, zich hier thuis kunnen
voelen?
De heer Janmaat (Centrumpartij): Ik
zal een geval noemen zonder naam,
want wij hoeven niet uit die dossiers
te putten en die mensen gelijk bekend
te maken. Er zijn vandaag diverse
gevallen die naturalisatie aanvragen
om daardoor in het bezit te komen
van een Nederlands paspoort met de
bedoeling het land van herkomst te
bezoeken. Een geval zegt zelfs: Als ik
niet genaturaliseerd word, ga ik terug.
Wat vindt u van zo'n motivatie in het
licht van wat u zonet zei?
Mevrouw Haas-Berger: Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb gesproken over een
keuze. Geef je die mensen een kans
een volwaardig lid van deze samenleving te worden? Die mensen wonen
hier en willen hier blijven wonen. Zij
moeten hun oude nationaliteit
opgeven.
Het probleem waar het om gaat, is
dat zij dan geen Nederlands paspoort
hebben, veelal hun oude paspoort
niet meer hebben en dan helemaal
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niet kunnen reizen. Allicht willen
mensen op bezoek in hun eigen land
waar zij oorspronkelijk vandaan
komen. Zij geven echter wel de
nationaliteit van hun eigen land op
om hier in deze samenleving, waar zij
een aantal jaren zijn, waarin zij
geworteld zijn, te blijven.
De heer Janmaat (Centrumpartij): Dit
is niet juist. Wij zullen geen namen
noemen. Er zijn echter gewoon
mensen onder die zeggen: wij willen
die andere nationaliteit houden. Ik
meen ook dat, even vooruitlopend op
het nieuwe wetsvoorstel, de partij van
mevrouw Haas dit ook bepleit.
Mevrouw Haas-Berger: Mijnheer de
Voorzitter! Er is hier toch sprake van
een misverstand. De Nederlandse
wet, de Regering en het parlement
zeggen dat men, wil men de Nederlandse nationaliteit krijgen, zijn oude
nationaliteit moet opgeven. Die eis
wordt gesteld. Ik ken gevallen waarin
mensen zijn afgewezen en geen
Nederlander zijn geworden, omdat zij
hun oude nationaliteit niet hebben
opgegeven.
Ik denk dat sommigen niet weten
dat er een aantal landen is dat dit niet
erkent. De Oostbloklanden bij voorbeeld erkennen niet dat men zijn oude
nationaliteit opgeeft. Als mensen
gevlucht zijn, kan men toch niet
zeggen dat dit land niet erkent dat de
Nederlander de oorspronkelijke
nationaliteit opgeeft en dat hij dan
maar niet Nederlander wordt, terwijl
hij toch de wens te kennen heeft
gegeven om echt hier te blijven.
Ik heb gesproken over de keuze. Wil
je dat die mensen echt volwaardig lid
van de samenleving worden en dat de
kinderen - daar spreken wij namelijk
ook over - die veelal hier geboren zijn
en die ingeburgerd zijn, zich hier thuis
kunnen voelen? Geef je hun de kans
om te stemmen, om gekozen te
worden en om hun dienstplicht te
vervullen, zodat zij zich echt verbonden
kunnen voelen met onze democratische maatschappij en daar niet van de
buitenkant tegenaan blijven kijken?
Wij kiezen voor het laatste.
Betekent dit nu dat iedereen het
Nederlanderschap kan verkrijgen?
Neen, zeker niet, velen worden
afgewezen, bij voorbeeld omdat zij in
heroïne handelen of geen Nederlands
spreken. De richtlijnen en de wet
noemen een aantal voorwaarden.
De heer Janmaat (Centrumpartij):
Dan heb ik er vandaag ongeveer 40
voor u!
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Mevrouw Haas-Berger: Mijnheer de
Voorzitter! Er kan volgens de wet en
de richtlijnen van die voorwaarden
worden afgeweken. Natuurlijk! Er zijn
namelijk omstandigheden die rechtvaardigen dat men toch Nederlander
wordt. Ik geef een voorbeeld. Iemand
is hier pas enkele jaren en voldoet dus
niet aan de termijn van 5 jaar. Zijn
ouders zijn Nederlander en wonen
hier al lang. De verzoeker spreekt
perfect Nederlands. Hij heeft een baan
en heeft voor die baan een paspoort
nodig. Tegen zijn voortdurend verblijf
- dit is één van de voorwaarden bestaat geen enkel bezwaar. In zo'n
geval is de afweging vóór naturalisatie.
Man en vrouw willen beiden
Nederlander worden. De man woont
al tien jaar in Nederland, maar de
vrouw is later overgekomen. De man
spreekt goed Nederlands. De vrouw is
het nog aan het leren. Dan kan men
toch zo'n vrouw niet weigeren om
Nederlandse te worden. Volgens de
wet mag zij trouwens in zo'n situatie
meteen mee genaturaliseerd worden.

geleden. Het gaat dan wel om de
vraag, hoe erg het misdrijf was en hoe
zwaar de straf.
Hierbij wijs ik erop dat de richtlijnen
spreken van een ernstig vermoeden
van gevaar voor de openbare orde of
de goede zeden. Als men nog in de
gevangenis zit op pas heeft gezeten
voor een ernstig misdrijf op het
moment waarop men vraagt, Nederlanderte worden, dan wordt men
afgewezen. Bij misdrijven die in het
verleden zijn gepleegd, moet men
kijken of gevaar voor herhaling
bestaat.
Ik noem in dit verband een situatie,
waarin de overtredingen voortkwamen
uit ernstig alcoholmisbruik en men in
de proeftijd een kuur heeft ondergaan,
waarna het CAD kan zeggen dat de
problemen over zijn. Moeten wij dan
nog het Nederlanderschap weigeren?

De heer Janmaat (Centrumpartij):
Mag ik ook even een voorbeeld
geven? Iemand vraagt naturalisatie
aan. Hij heeft tussen 1976 en 1980 25
strafbare feiten gepleegd inzake
diefstal, vernieling ...

Mevrouw Haas-Berger: Mijnheer de
Voorzitter! Het gaat om een ernstig
vermoeden voor de toekomst. In het
geval dat ik noemde is gebleken dat
de verslaving over was. Als er ernstig
gevaar bestaat, wordt de naturalisatie
aangehouden. Het gaat wel om de
toekomst. Dat is natuurlijk ook niet
het hele verhaal. Ik wijs er nog eens
op dat wat zich bij deze voorbeelden
voordoet slechts de helft van het
verhaal is. Ik vind de manier waarop
hierover wordt gesproken onzorgvuldig. Er zijn andere factoren die ertoe
leiden dat wij positief staan tegenover
een naturalisatie.

De Voorzitter: Dit is niet aan de orde.
U moet niet op een ander punt dan
waarop de spreekster bezig is interrumperen.
Mevrouw Haas-Berger: Mijnheer de
Voorzitter! Alle kans komt.
De kinderen in een gezin met een
Nederlandse moeder en een buitenlandse vader zijn geen Nederlander,
kunnen geen Nederlander worden,
ook al zijn zij hier geboren en getogen
en spreken zij alleen Nederlands.
Mogen wij tegen die kinderen zeggen:
jullie worden geen Nederlander en
jullie krijgen ook geen recht op een
studiebeurs; jullie horen er niet bij?
Mogen wij dit doen, alleen omdat de
vader nog geen vloeiend Nederlands
spreekt of omdat hij met de politie in
aanraking is geweest, waardoor hij in
de gevangenis heeft gezeten? Ik zeg
nogmaals dat hij, als hij een langdurige
straf van meer dan één jaar heeft
gehad, al lang na die straf uit het
land was verwijderd.
Natuurlijk zijn er in een willekeurige
groep van 1000 mensen, of het nu om
buitenlanders of Nederlanders gaat,
een aantal die met de politie in
aanraking zijn geweest. Voor sommigen zal dat vele jaren geleden zijn
geweest, of op jeugdige leeftijd. Voor
anderen is het nog niet zo lang
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De heer Janmaat (Centrumpartij): Ik
heb bij mijn voorbeelden iemand die
inderdaad een kuur heeft ondergaan
en nog steeds verslaafd is. Wat doet
mevrouw Haas-Berger dan?

De heer Janmaat (Centrumpartij): Bij
de bestudering van de dossiers ben ik
niet de enige die daarover een beetje
ongerust is geworden. Nogal wat
mensen in de Eerste Kamer vinden
dat ook. Als de commissie van
mevrouw Haas de dossiers zorgvuldig
had bestudeerd, zodat de gevallen
waarover ik niet alleen val de revue
niet waren gepasseerd en niet in de
voorstellen waren gekomen, had ik
mijn betoog nooit behoeven te
houden. Ik heb het idee dat ik nu in
mijn eentje alle dossiers door moet
nemen en uiteindelijk misschien kan
bewerkstelligen dat het beleid
inderdaad wat zorgvuldiger wordt
uitgevoerd.
Mevrouw Haas-Berger: Mijnheer de
Voorzitter! Dit beleid is zorgvuldig. Er
zijn richtlijnen, waarin voorwaarden
zijn vermeld. Van die voorwaarden
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kan worden afgeweken. Men moet
daarbij niet alleen de negatieve
kanten meewegen, maar ook kijken
naar andere aspecten. Ik denk daarbij
aan de vraag hoelang die persoon in
Nederland is, of men er als kind al is
geweest, of men op Nederlandse
scholen heeft gezeten, of men is
ingeburgerd, of de familie hier is
enzovoorts. Die argumenten wens ik
ook in het uiteindelijke oordeel te
betrekken.
De heer Janmaat (Centrumpartij): Dat
doe ik ook!
Mevrouw Haas-Berger: Blijkbaar niet!
Mijnheer de Voorzitter! In de dossiers
zijn ook veel gevallen, waarin een
lichte boete is opgelegd, omdat de
politie de zaak niet verder heeft
vervolgd. Kennelijk was de zaak niet
zo ernstig als het zich liet aanzien en
wellicht wel eens naar voren is
gebracht.
De buitenlander moet ingeburgerd
zijn en moet Nederlands spreken.
Wanneer men hier vele tientallen
jaren is en te oud is o m nog Nederlands
te leren, maar hier hoort en nergens
anders heen zou willen of zou kunnen,
omdat het feitelijke vaderland hier is,
de familie en vrienden hier wonen en
het gehele leven zich hier heeft
afgespeeld, moeten wij dan zeggen
dat zo iemand er niet bij hoort en
eigenlijk nergens bij hoort? Dat doet
dit parlement niet. Dat zegt de
Nederlandse bevolking ook niet.
Ik maak nog een opmerking over
mensen van Indonesische afkomst. Zij
zijn in Nederland geboren en spreken
perfect Nederlands. De Nederlandse
overheid heeft een verantwoordelijkheid jegens hen; zij heeft dat ook
erkend door in 1976 in een wet neer te
leggen dat zij volledig als Nederlanders
worden behandeld, behalve dan dat
zij stemrecht missen en niet in
militaire dienst mogen.
Toch hebben velen zich jarenlang
beschouwd als behorend tot een
andere nationaliteit. Ik denk dat het
zowel voor hen als voor de Nederlandse samenleving positief is, als zij zich
Nederlander voelen en dat wij hun
slechts in zeer ernstige situaties het
Nederlandschap moeten weigeren.
Natuurlijk zijn er situaties, waarin
men kan aarzelen. Ik hoop duidelijk
gemaakt te hebben welke overwegingen dan toch uiteindelijk leiden tot
een positief resultaat. Natuurlijk kan
het voorkomen dat in twijfelgevallen
verschillende adviezen worden
uitgebracht door het Openbaar

Tweede Kamer
29 juni 1983

Ministerie en de politie. Dat gebeurt
echter slechts bij enkele van de
duizend verzoeken o m Nederlanderschap. De politie en de officier van
justitie beslissen niet. Dat doet de
Kamer op voordracht van de Minister
en daarbij wordt uiteraard rekening
gehouden met de adviezen. Vaak
wordt op het allerlaatste moment,
juist om te weten hoe de situatie is,
een nader advies gevraagd. De Kamer
beslist na een zorgvuldige afweging.
De heer Janmaat (Centrumpartij): Ik
w i l toch eens weten wat de zorgvuldige
afweging van mevrouw Haas inhoudt.
Ik ben de laatste tijd regelmatig in de
bibliotheek. Ik heb mevrouw Haas
daar nooit gezien met de dossiers.
Neemt mevrouw Haas deze dossiers
allemaal echt door? In dat geval kan
zij dadelijk op mijn vragen antwoord
geven, want de Staatssecretaris heeft
de dossiers natuurlijk niet allemaal
doorgenomen. Mevrouw Haas heeft
dat wel gedaan, dus zij blijft in de zaal
en geeft dadelijk onmiddellijk antwoord.
Mevrouw Haas-Berger: Mijnheer de
Voorzitter! Wij spreken nu over
duizend verzoeken tot naturalisatie.
Een aantal leden van de fractie van de
Partij van de Arbeid heeft deze
verzoeken inderdaad doorgenomen.
Dat gebeurt op een zorgvuldige wijze.
Ook de Kamer heeft wel eens de
Minister aangeraden o m een verzoek
o m Nederlanderschap nog eens
opnieuw te bekijken. Dat heeft zij
echter niet in het openbaar gedaan,
maar vóór de behandeling in de
Kamer.
Namens de vaste Commissie merk
ik op dat een buitenlander slechts
Nederlander kan worden als hij lang
in ons land woont. Veel verzoeken
hiervoor worden afgewezen. Door
Regering en Parlement wordt zeer
zorgvuldig overwogen of tot naturalisatie moet worden overgegaan.
Slechts in bijzondere gevallen - ik heb
uitgelegd wat daaronder kan worden
verstaan - wordt van de richtlijnen
afgeweken. Het principiële debat zal
bij de behandeling van de nieuwe wet
op het Nederlanderschap gevoerd
moeten w o r d e n . De vaste Commissie
voor Naturalisaties wijst elke aantijging van onzorgvuldig handelen af en
staat achter deze beslissingen.
Mijnheer de Voorzitter! Positieve
redenen en gunstige omstandigheden
moeten zwaar wegen bij de beslissing
o m iemand het Nederlanderschap te
verlenen. Voor de buitenlander die
hier lang woont en die hier zal blijven
wonen, is het beter als hij weet dat hij
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echt bij de Nederlandse samenleving
behoort. Voor Nederland is het beter
als de oorspronkelijke vreemdeling
zich verbonden voelt met ons land en
als dit door zijn nationaliteit duidelijk
wordt gemaakt.

D
De heer Janmaat (Centrumpartij):
Mijnheer de Voorzitter! De debatten
inzake naturalisaties tussen Staatssecretaris Korte-van Hemel en mij
hebben in ieder geval een positieve
uitwerking. Allereerst omdat de
kamerleden het kinderachtige gedrag
o m allemaal weg te lopen als ik
spreek, hebben verlaten. Dat wordt
veelal in de kleutertijd gedaan, maar
dat hoort niet in het parlement thuis.
Een andere positieve uitwerking
werd verwoord in een artikel in De
Volkskrant van vorige week. Daarin
stond dat sinds de Centrumpartij
verzoeken o m naturalisatie tot
onderwerp van debat in de Kamer
maakt, er op het Ministerie van
Justitie veel meer aandacht wordt
besteed aan de dossiers. Men trekt
daarvoor twee maal zoveel tijd uit.
Dat is een gunstige ontwikkeling,
mede omdat ik mag constateren dat
inderdaad veel minder zwaar afwijkende gevallen tussen de huidige voorstellen zitten. Dat wil niet zeggen dat alles
nu opeens koek en ei is. Dat is nog
lang niet het geval. Er is toch al een
positieve ontwikkeling zichtbaar. Dat
is natuurlijk erg prettig.
Vorige week heb ik de naturalisatie
in het algemeen besproken. Dat
behoef ik niet te herhalen. Ik heb toch
twee vragen aan de Staatssecretaris.
In veel gevallen wordt geen f300
betaald, althans de betaalbewijzen
zitten er niet bij. In welke andere
gevallen, behoudens die wanneer
mensen reeds in de sociale voorzieningen lopen, krijgen zij kwijtschelding
van dat bedrag?
Het is mij nooit duidelijk geworden,
waarom iemand bij de afwijzende
opmerkingen of een afwijzende
houding van een officier van justitie
dan wel een commissaris van politie
toch wordt voorgedragen.
Ik ga nu over tot de diverse wetsvoorstellen. Met betrekking tot de
wetsvoorstellen 17822, 17825 en
17 826 heb ik geen opmerkingen te
maken. Ik ben niet meer in de gelegenheid geweest die stukken te bestuderen
aangezien de agenda van de Kamer
de laatste dagen wat is verschoven.
Met betrekking tot wetsvoorstel
17 827 merk ik op dat bij één geval
overtreding van de vuurwapenwet in
1977 is geconstateerd. In wetsvoorstel
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17828 is sprake van drie verzoekers
die geen of slecht Nederlands spreken.
Met betrekking tot wetsontwerp
17 829 is één verzoeker niet ingeburgerd en heeft sinds 1978 een uitkering.
Een volgende heeft in 1977 een
poging tot zware mishandeling
ondernomen. Van een ander geval
- dit is in tegenspraak met elkaar zegt de officier van justitie dat de
betrokkene goed Nederlands spreekt,
maar de hoofdcommissaris van
politie dat deze onvoldoende Nederlands spreekt. Hierbij is iedere keer
een tijdsverschil van twee maanden
aan de orde. Ik krijg daaruit geen
goede indruk.
Met betrekking tot wetsvoorstel
17 831 wijs ik erop dat twee mensen
onvoldoende Nederlands spreken,
terwijl één van hen reeds tien jaar hier
is.
Staatssecretaris Korte-van Hemel:
Mijnheer de Voorzitter! Uit het betoog
van mevrouw Haas is het heel
duidelijk geworden dat soms een
gedeelte van de informatie door de
spreker wordt verstrekt. Om het
betoog van de heer Janmaat goed te
kunnen beoordelen, stel ik het op prijs
wanneer hij exact het nummer van
het wetsontwerp aanduidt zodat ik in
mijn antwoord in algemene zin hierop
in kan gaan.
De Voorzitter: Daar heb ik bezwaar
tegen. Ik heb bij een vorige gelegenheid niet toegelaten dat gevallen met
naam worden genoemd, dus ook niet
met nummer. Ik vind het net op het
randje en dus net toelaatbaar - ik heb
het de vorige keer ook toegelaten dat wordt aangeduid dat in een
wetsontwerp waarin twintig of dertig
namen voorkomen, een geval zo en
zo is. Wanneer de Staatssecretaris
precies wil antwoorden, heeft zij er
natuurlijk wel recht op te weten welk
nummer het is. Dat moet haar dan
ondershands onmiddellijk na de
speech van de heer Janmaat worden
verstrekt. Dat lijkt mij de beste
oplobsing.
De heer Janmaat (Centrumpartij): Ik
wil de Staatssecretaris best inzage in
mijn dossiers geven, want daarin heb
ik het allemaal genoteerd.
In wetsvoorstel 17832 komen twee
gevallen voor die niet ingeburgerd
zijn en totaal geen Nederlands
spreken. Met betrekking tot wetsvoorstel 17 834 geeft de hoofdinspecteur
van politie in één geval aanwijzing in
verband met mogelijke afkeuring voor
diverse werkzaamheden. Waarom legt
de Staatssecretaris dit altijd naast
haar neer?
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Bij een volgend geval is sprake van
weliswaar verjaarde aanranding,
maar ik zou toch graag weten waarom
de Staatssecretaris denkt dat zich
zoiets niet meer voordoet. In een
volgend geval wordt gezegd dat,
hoewel verzoeker al 16 jaar in Nederland woont, hij de Nederlandse taal
nog onvoldoende spreekt en verstaat.
Dit zijn naar mijn idee argumenten
om het voorstel dat ik de vorige keer
heb gedaan, namelijk het invoeren
van een examen Nederlands, te
honoreren.
In wetsvoorstel 17835 komen
diverse mensen voor die, ook recent,
lichte misdrijven hebben gepleegd.
Diverse verzoekers in wetsvoorstel
17 839 hebben diverse misdrijven
gepleegd. Ik zal één geval wat uitgebreider noemen.
In 1971 heeft betrokkene vier maal
diefstal in vereniging gepleegd. Er
kwam sepot wegens leeftijd. In 1978
werd openlijk geweld gepleegd en
hiervoor kreeg betrokkene acht weken
gevangenisstraf. In 1981 overtrad
deze de vuurwapenwet. De reclassering zegt dat aanhouden het functioneren van de persoon in Nederland
nog meer belemmeren doet.
De verzoeker zelf heeft gevraagd
om spoed bij de naturalisatie, zodat
hij kan meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Die motivatie
vervalt, want een vreemdeling mag
binnenkort in Nederland meedoen
aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Een volgend geval. Vier spreken
geen of slecht Nederlands. Opnieuw
overtreding van de Vuurwapenwet.
Een volgende - en dat wilde ik aan
mevrouw Haas-Berger voorleggen heeft tussen 1976 en 1980 25 maal
strafbare feiten gepleegd inzake
diefstal, vernieling, mishandeling en
ontucht. De hoogste straf van betrokkene - hij is meermalen gestraft - was
10 weken. De commissaris van politie
heeft gezegd: afwijzen, in ieder geval
lang aanhouden. Dan mag ik toch
vragen, waarom mevrouw Haas-Berger dit soort mensen voordraagt of
daar geen bezwaar tegen heeft?
Ik kom tot wetsvoorstel 17 841. Een
persoon is nog lang geen vijfjaar in
Nederland. Drie personen spreken
matig tot slecht Nederlands.
Ik heb geen opmerkingen over
wetsvoorstel 17 142. Ik wil dan ook
straks geacht worden, daarvoor
gestemd te hebben.
Vervolgens kom ik tot wetsvoorstel
17 848. Een persoon heeft geen
motivatie, geen werk, geen inkomen
en kent geen Nederlands. Ik mag dan
toch opnieuw vragen wat de motivatie
van de naturalisatiecommissie is om
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betrokkene voor naturalisatie voor te
dragen? Ik moet trouwens zeggen dat
ik het gedrag van vorige week en, als
mevrouw Haas-Berger er ook nu niet
is, ook van vandaag een beetje slap
vind. Zij heeft meer inzicht, hoort
althans meer inzicht te hebben, in de
materie dan de Staatssecretaris.
Een volgende heeft series misdrijven
gepleegd. In verband met de tijd zal ik
het bekorten. Van 1963 tot 1981 is dit
gebeurd. De hoofdcommissaris van
politie zegt: het staat niet vast dat hij
zich als een goed Nederlander zal
gaan gedragen. Ik vraag mij af:
waarom wordt zo'n persoon genaturaliseerd?
Met betrekking tot wetsvoorstel
17 861 wijs ik op een geval van
openlijke geweldpleging, diefstal,
joy-riding en vermoedelijk verkrachting. De politie zegt: niet inwilligen
van het verzoek.
Een volgend geval: in 1971 drie
maal diefstal, drie weken gevangenisstraf; in 1974 openlijke geweldpleging.
De officier van Justitie zegt: er is mij
niets ongunstigs bekend. Dat vind ik
zo'n leuke opmerking in dezen.
Weer een volgende: in 1972 tot en
met 1977 40 diefstallen met in totaal
32 maanden gevangenisstraf. Als ik
dan lees dat de politie vindt dat die
man is ingeburgerd, denk ik: dan ben
ik het in ieder geval nog niet.
Weer een ander: in 1969 zeven
maanden voor diefstal, in 1971 12
weken voor diefstal, in 1972 drie
maanden voor diefstal, in 1972
mishandeling, sepo, in 1974 drie jaar
voor diefstal, in 1978 tweemaal
overtreding van de Opiumwet. De
commissaris van politie geeft geen
advies. De man is van 1975 af zonder
werk en is niet verschenen bij gesprekken, die gevoerd zouden worden
inzake naturalisatie. Het lijkt mij, als ik
staatssecretaris zou zijn geworden,
ook erg moeilijk.
Een volgende heeft van 1968 tot
1978 in ieder geval 11 keer diefstal
gepleegd. De officier van Justitie
vindt dat dit geen belemmering is.
Weer een volgende: in 1968 tot
1977 zes maal vrijheidsstraf wegens
geweld en diefstal, gepaard gaande
met lichamelijk letsel. De commissaris
van politie vindt dat zo'n persoon
totaal is ingeburgerd.
De volgende vind ik echt moeilijk.
Mevrouw Haas-Berger heeft gezegd:
als het heel lang geleden is, kan het
zijn dat iemand anders is geworden.
Deze mijnheer is in 1944 in dienst
getreden bij de Waffen-SS. Ik vraag
mij echt af: moet hij Nederlander
worden? Ik zou afwijzend adviseren. Ik
merk op dat ik het wetsvoorstelnum-
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Janmaat
mer niet heb genoemd, maar men kan
het natuurlijk krijgen.
Ik kom tot wetsvoorstel 17 863. Vier
zijn niet ingeburgerd, spreken de taal
niet en in twee gevallen wijst de
officier van Justitie naturalisatie af of
pleit in ieder geval voor aanhouding
van het verzoek.
Ik kom nu te spreken over wetsontwerp 17864. Iemand wil tevens
zijn eigen nationaliteit houden en hij
komt echt niet uit een Oostblokland.
Vier personen spreken gebrekkig
Nederlands. De officier van justitie wil
twee verzoeken aanhouden. Bij een
ander is het motief: kan met paspoort
het moederland bezoeken.
Deze man loopt vanaf zijn komst
hier in de RWW. Duidelijk is dan toch,
dat zulke mensen niet zozeer gesteld
zijn op de Nederlandse samenleving
als wel daarvan alleen willen profiteren. Ik wil niet zeggen, dat wij de
mensen niet het beste gunnen, maar
dat kan geen betrekking hebben op de
hele wereldbevolking, want dan
betaalt de eigen bevolking zoveel, dat
het onredelijk is. Daarom moet dit
soort onredelijke gevallen worden
geweerd.
Voorts kom ik bij wetsontwerp
17 865. Drie personen spreken geen
Nederlands.
Vervolgens kom ik te spreken over
wetsontwerp 17 866. Drie personen
spreken geen Nederlands. De officier
van justitie wijst een verzoek af. Drie
personen hebben geen werk, een is
niet ingeburgerd en een ander heeft
diefstallen gepleegd.
Met betrekking tot wetsontwerp
17 871 deel ik mede, dat twee personen
niet zijn ingeburgerd. Een geeft op als
motief, het verkrijgen of verwerven
van een studiebeurs. Ik vind dit zwak.
Ik kom nu bij wetsontwerp 17 884.
Het motief van een persoon is, het
ontduiken van de dienstplicht in het
land van herkomst. Dat is geen goed
motief. Hij had overal heen kunnen
gaan. Iemand metzo'n motivering
voelt zich toch totaal niet tot ons land
aangetrokken. Twee maal komt een
verschil van mening voor tussen de
officier van justitie, die zegt: goed
Nederlands en de hoofdinspecteur
van politie die zegt: onvoldoende
Nederlands. Ik vind dat zulke zaken
veel nauwkeuriger moeten worden
omschreven. Ik heb dat de vorige keer
ook gezegd. De eindconclusie zou
men moeten kunnen overlaten aan de
officier van justitie. Als hij zegt: goed
Nederlands, dan moet men daar op af
kunnen gaan.

Tweede Kamer
29 juni 1983

Vervolgens kom ik bij wetsontwerp
17 887. Ik zal in dit verband de naam
van het land niet noemen. Als de
betrokken persoon niet wordt genaturaliseerd, wil hij terug naar zijn
moederland. Ik zou toch wel eens van
de Staatssecretaris willen horen, wat
zij in dit verband de reden vindt,
waarom zo iemand genaturaliseerd
moet worden. Daaraan ligt toch geen
moeilijk besluit ten grondslag.
Mevrouw Haas-Berger zou het, naar ik
aanneem, zeker weten.
Met betrekking tot wetsontwerp
17 888 deel ik mede, dat drie personen
geen Nederlands spreken. Met een
persoon is het gesprek gevoerd via
een tolk, niet omdat hij zo oud is,
maar omdat hij zo jong is. Een
persoon is pas in 1980 hierheen
gekomen. Vier personen hebben
lichte misdrijven gepleegd. Deze zijn
van tamelijk recente datum, maar dat
schijnt geen belemmering meer te
zijn.
Ik kom nu te spreken over wetsontwerp 17 889. Een persoon is
verslaafd aan alcohol en de therapie
heeft niet geholpen.
Vervolgens kom ik tot wetsontwerp
17 879. De officier van justitie wijst
een persoon af wegens verstoring,
mishandeling, diefstal, uitzetting
enzovoort. Dit alles is van recente
datum. Drie personen spreken slecht
of geen Nederlands en twee personen
hebben overtreding van de Vuurwapenwet te zien gegeven. Ik vind dat
zulke gevallen heel goed moeten
worden bekeken, gezien de ontwikkelingen in Nederland. Er zijn misschien
mensen in Nederland die zeggen ach,
het valt wel mee. De commissie moet
hierover een oordeel vellen.
Met betrekking tot wetsontwerp
17 901 deel ik mede, dat een verzoeker
pas drie jaar hier is en dat een andere
verzoeker geen Nederlands spreekt.
Ik kom nu te spreken over wetsontwerp 17 908. De hoofdcommissaris
heeft over een persoon gezegd: deze
man spreekt zo slecht Nederlands, dat
een deel van het gesprek in gebarentaal is gevoerd. De uitkomst is dan
natuurlijk visserslatijn. Een ander
heeft een veroordeling wegens
handel in drugs op zijn strafregister
staan. Dat is volgens de kwalificatie in
de richtlijn een gevaar voor de
volksgezondheid.
Hoe moet je nu overweg met
opmerkingen over de beheersing van
de Nederlandse taal? Met het oog
daarop citeer ik het volgende: 'Adressant kan zich redelijk in de Nederlandse
taal verstaanbaar maken. Hij begrijpt
alles goed'. De volgende zin is dan

Naturalisaties
Minimumjeugdloon

'Zijn echtgenote heeft duidelijk
minder moeite met de taal'. Wat er
precies aan de hand is, weet niemand
maar ik denk dat de eerste persoon
echt niet
°d Nederlands spreekt.
Wetsontwerp 17 909: 4 spreken er
slech' of geen Nederlands.
Wetsontwerp 17913: hier isopnieuw
iemand die zijn paspoort wil gebruiken
om terug te gaan en in dat land wil
blijven.
Wetsontwerp 17 914: de officier
vindt in één geval dat sprake moet
zijn van aanhouden wegens diverse
malen valsheid in geschrifte. Ook hier
is de officier van justitie in diverse
gevallen in tegenspraak met de
commissaris van politie.
Mijnheer de Voorzitter! Gezien de
volle agenda van de Kamer heb ik het
zo beperkt mogelijk willen houden.
Daarom ben ik niet in extenso ingegaan
op de diverse wetsontwerpen.
Het verheugt mij dat de Kamer - en
dan met name de grote partijen - hier
aandacht aan gaat besteden. De grote
partijen zullen écht wat kunnen doen.
Wij hebben het aangedragen, niet uit
politiek gewin maar omdat wij ons
zorgen maken over de gevolgen van
deze naturalisaties voor de Nederlandse samenleving. Ik hoop, dat vele
andere kamerleden dat ook zullen
doen.
De Voorzitter: De Staatssecretaris zal
na de avondpauze antwoorden.
De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

Aan de orde zijn de stemmingen over
vier moties, ingediend op 28 en 29
juni 1983 bij het debat over het
minimumjeugdloon, te weten:
de motie-Moor/Buurmeijer over
vermindering van de werkloosheid
onder jongeren (17600-XV, nr. 107);
de motie-Nypels over uitvoering
van de motie-Groenman op stuk
17 029, nr. 12 (17 600-XV, nr. 108);
de motie-Willems c.s. over intrekking
van de maatregel tot verlaging van de
minimumjeugdlonen (17 600-XV, nr.
109);
de motie-Moor c.s. over opschorting
van het besluit, de minimumjeugdlonen per 1 juli a.s. te verlagen (17 600XV, nr. 113).
De motie-Moor/Buurmeijer (17 600-XV,
nr. 107) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van de Centrumpartij afwezig
is en dat de aanwezige leden van de
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De heer Alders (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Opnieuw mag de Kamer
zich buigen over het zgn. stopwetje.
Nadat de meerderheid van deze
Kamer op 8 februari jl. had ingestemd
met het toen voorliggende ontwerp
van wet, strandde dat wetje in de
Eerste Kamer. Het gevolg was dat de
Regering opnieuw aan zet was en als
gevolg daarvan weer deze Kamer.
Mijn fractiegenoot Stoffelen vervult
op dit moment zijn functie binnen de
Raad van Europa, waardoor hij de
herhaling niet mee kan maken.
Mijn fractiegenoot Stoffelen heeft
op 3 februari jl. de bedenkingen van
de PvdA-fractie tegen het wetje in drie
punten weergegeven:
1. De PvdA is tegen de nieuwe
Politiewet en wil zoveel als mogelijk

en verantwoord is gemeentelijke
politiekorpsen. Daarom heeft zij geen
bezwaar tegen de vorming van
nieuwe gemeentelijke politiekorpsen.
2. Het is onjuist, bij een beslissing
over de politie-organisatie uit te gaan
van de noodzaak financiering te
vinden voor een bepaalde beleidsmaatregel. Bovendien is het financiële
argument ondeugdelijk, want op
onjuiste wijze worden de meerkosten
voor het departement van Binnenlandse Zaken, voortvloeiend uit de
eventuele vorming van nieuwe
gemeentelijke korpsen berekend en
niet de minder-kosten voor het
departement van Justitie.
3. De terugwerkende kracht is
staatsrechtelijk gezien onjuist en
daarom is door de PvdA ter zake een
amendement ingediend.
Mijnheer de Voorzitter! Dit waren
de drie hoofdpunten die de heer
Stoffelen in het debat duidelijk naar
voren heeft gebracht en op grond
waarvan de PvdA tegen was. In het
bijzonder het laatste argument, de
terugwerkende kracht, heeft de
doorslag gegeven bij de behandeling
in de Eerste Kamer en de verwerping
door die Kamer. Een nieuw wetje
zonder de bepaling ter zake van de
terugwerkende kracht vraagt nu om
beoordeling. Volstaan met een
verwijzing naar de eerste behandeling
zou betekenen dat wij bij voorbaat
bereid zijn onze hoofd in de schoot te
leggen. Daarvan is echter geen
sprake, dus opnieuw een behandeling.
Ook het nieuw voorliggende
ontwerp is gebaseerd op een tweetal
argumenten:
1. Op korte termijn is er sprake van
een ingrijpende wijziging van het
politiebestel.
2. De noodzaak van diep insnijdende
besparingen.
Het komt mij juist voor, deze
argumenten opnieuw te bezien.
In de nieuwe Politiewet wordt
gekozen voor een provinciale politie.
Is hier sprake van een zelfstandige
keuze of hangt deze samen met een
opvatting over de organisatie van het
binnenlands bestuur? Duidelijk is, dat
die keuze samenhangt met de reorganisatie van het binnenlands bestuur.
Bij de publikatie van het ontwerp
van de nieuwe politiewet is erop
gewezen dat dit niet los gezien kan
worden van de bestuurlijke organisatie. Ik citeer: 'De keuze voor een
provinciale politie ligt immers in het
verlengde van de keuze voor een
provincie-nieuwe stijl, die naar schaal
en bestuurskracht geschikt is voor de
inbedding van het grootste deel van
de Nederlandse politie.'

Tweede Kamer
29 juni 1983

Minimumjeugdloon
Politiestopwet

Voorzitter
fracties van de PvdA, D'66, de PPR, de
CPN, de PSP en de EVP voor deze
motie hebben gestemd.
De motie-Nypels (17600-XV, nr. 108)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie is verworpen met dezelfde
stemverhouding als de vorige.
De motie-Willems c.s. (17 600-XV, nr.
109) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP, de PPR, de CPN, D'66 en de
EVP voor deze motie hebben gestemd.
De motie-Moor c.s. (17 600-XV, nr.
113) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de
PSP, de EVP en de Centrumpartij voor
deze motie hebben gestemd.
Ik stel voor, het verslag van een
mondeling overleg inzake de voorgenomen verlaging van het minimumjeugdloon per 1 juli 1983 (17 600-XV,
nr. 106) voor kennisgeving aan te
nemen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsontwerp Opschorting van de
overgang van rechtswege van
gemeenten van rijks- naar gemeentepolitie en omgekeerd (17 932).
De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De Minister van Binnenlandse
Zaken heeft op 31 mei 1983, dus na de
behandeling van de eerste variant van
het stopwetje, een brief aan de Kamer
doen toekomen waarin hij zijn visie
op de organisatie van het binnenlands
bestuur schetst en waarin het wetsontwerp inzake de reorganisatie
binnenlands bestuur wordt ingetrokken. De motivatie daarbij was dat de
keuze voor provinciale politie niet los
kan worden gezien van de bestuurlijke
organisatie.
De vraag werpt zich dan op of, gelet
op die nieuwe visie op de organisatie
van het binnenlands bestuur, deze
keuze voor provinciale politie gehandhaafd kan worden. Waar een duidelijk
onderbouwde koppeling komt te
vervallen, kan het toch niet zo zijn dat
een vermelding in het regeerakkoord
voldoende is om de gestelde vraag te
ontlopen? Nieuwe feiten geven
aanleiding tot nieuwe vragen.
Er is echter nog meer nieuws. Op 27
juni 1983 ontving de Kamer een brief
van de Minister van Justitie, houdende
een tussenbericht van de commissievermindering en vereenvoudiging van
overheidsregelingen waarin ter zake van
de nieuwe politiewet een aantal
aardige opmerkingen zijn aan te
treffen. Opnieuw een citaat: 'Grond
voor de signalering is de vraag of
deze zeer ingrijpende bestuurlijke
reorganisatieplannen nog steeds op
een voldoende breed draagvlak en
hoge prioriteit aanspraak kunnen
maken om de aanzienlijke inherente
invoeringskosten en andere in- en
directe lasten ervan in het huidige
tijdsgewricht, te rechtvaardigen.
Aangetekend zij, dat signalering
veeleer de invoeringspijn, dan de
latere werking betreft. Bovendien gaat
het hier om een in het regeerakkoord
vastgelegd voornemen. Het is evenwel
niet aan de commissie om op die
grond spontaan van signalering af te
zien.'
Opnieuw een opmerkelijk nieuw
feit, waarvan verwacht zou mogen
worden dat dit voor de Regering en
voor de regeringspartijen aanleiding
zou zijn om een toetsing mogelijk te
maken in het kader van de zo nagestreefde deregulering. Maar nee!
Het standpunt van de Regering,
kennis genomen hebbende van de
opvatting van de door haar ingestelde
commissie-Geelhoed, luidt: de
parlementaire behandeling van het
wetsontwerp wordt voortgezet. De
eerste vraag die opkomt, luidt: is de
vermelding in het regeerakkoord dan
toch voldoende om voort te gaan op
een niet geheel vlekkeloze weg?
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Alders
Waarom acht de Regering een
aanbevolen toetsing in dezen niet
noodzakelijk?
Naast de reeds door mijn fractiegenoot Stoffelen vermelde bezwaren, zal
het duidelijk zijn dat het eerste argument waarop dit wetsontwerp is gebaseerd, voor ons onvoldoende is o m
onze steun eraan te geven. Het tweede
argument is de noodzaak van diep
insnijdende besparingen. Uit de
memorie van toelichting blijkt duidelijk
dat voor het lopende begrotingsjaar
de problemen zijn opgelost en dat ook
in 1984 het geheel kan worden
overzien. Voorts blijken de kosten van
de invoering van nieuwe corpsen veel
lager te zijn - voor nieuwe bureau's is
immers toch geen geld - terwijl de
besparingen op Justitie, gelet op
het feit dat de rijkspolitie inmiddels op
sterkte is gekomen, allerminst weg te
cijferen zijn. De noodzaak van diep
insnijdende besparingen is aanwezig,
maar toch gaat het kabinet voorbij
aan de aanbeveling van de commissie-Geelhoed om de zaak opnieuw te
bezien, gelet op de aanzienlijke
inherente invoeringskosten.
Enerzijds kan derhalve de conclusie
luiden dat uit budgettaire overwegingen geen overhaaste stappen noodzakelijk zijn en anderzijds dat juist uit
een oogpunt van de noodzaak van
aanzienlijke besparingen een herbezinning op zijn plaats zou zijn. Opnieuw
is mijn conclusie dat het geheel
weinig overtuigend is.
Uitstel van behandeling o m meer
zicht te krijgen op de samenhang met
de huidige plannen voor de bestuurlijke organisatie en op de kosten die
verbonden zijn aan de invoering van
een nieuwe politiewet in het licht van
de noodzaak van aanzienlijke besparingen, zal op zijn plaats zijn. Mij dunkt
dat daarvoor voldoende argumenten
voorhanden zijn. De Kamer heeft
inmiddels in meerderheid anders
beslist. Ik ben dus verplicht o m
vandaag een conclusie over het
voorliggende wetsontwerp te formuleren.
De Partij van de Arbeid is er
voorstander van o m zoveel als
mogelijk en verantwoord is gemeentelijke politiecorpsen te handhaven. In
het licht van het eerste argument en
de overige daarbij geplaatste kanttekeningen komt mijn fractie tot een
negatief oordeel. Ook het tweede
argument is weinig houtsnijdend,
althans voor de kortere termijn en
derhalve onvoldoende om steun aan
dit wetsontwerp te geven.

Tweede Kamer
29 juni 1983

Waar het regeerakkoord wet is en
een verdere argument niet noodzakelijk wordt geacht, vervliegen de
woorden uit de regeringsverklaring. Ik
citeer: 'Het kabinet, hoezeer ook
verbonden met de fracties van CDA
en VVD, stelt zich in op een dialoog
met alle andere fracties.' Op dit punt
is er weinig van de merken. Mijn
conclusie kan dan ook alleen zijn, dat
het voorliggende ontwerp niet op de
steun van de Partij van de Arbeid kan
rekenen.

D
De heer Faber (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! De vorige stopwet is door
de Eerste Kamer verworpen. De kritiek
richtte zich aan de overkant van het
Binnenhof vooral op het feit, dat het
onbehoorlijk zou zijn als de gemeenten
Wijchen en Veghel met terugwerkende
kracht een eigen korps zouden
moeten ontberen. In de Kamer werd
daarover wat anders gedacht. Daarbij
had deze Kamer de Raad van State
aan haar kant. De argumenten die hier
toen zijn gewisseld, vind ik nog
geldig.
Beide gemeenten hadden ruimschoots te voren kennis kunnen
nemen van het wetsontwerp dat
onderweg was. Dat blijkt ook wel uit
het feit dat er nauwelijks of geen
kosten waren gemaakt voor de
voorbereiding van een eigen korps.
Die kosten hadden overigens gedeclareerd kunnen worden bij het Rijk. Een
amendement-Stoffelen om beide
gemeenten alsnog een eigen korps te
gunnen, werd dan ook door de
Tweede Kamer verworpen.
Het verhaal is bekend. Vervolgens
verwierp de Eerste Kamer het gehele
wetsontwerp. En waarom? Dat deed
zij, omdat het amendement-Stoffelen
in deze Kamer was afgewezen. Door
deze indirecte wijze van het uitoefenen
van het recht van amendement, staan
w i j nu voor de situatie waarin het
amendement-Stoffelen alsnog is
uitgevoerd. Dit wetsontwerp is
namelijk identiek aan het vorige met
uitzondering van de gemeenten
Wijchen en Veghel. Wat zijn nu de
kosten van deze operatie? Die kosten
zijn 4,6 miljoen structureel en 12
miljoen incidenteel.
Ik ben blij dat de bewindslieden
ondanks hun nederlaag in de Eerste
Kamer, toch zijn gekomen met een
aangepast wetsontwerp. Ik prijs hen
daarvoor. Op deze wijze kan de
uitbreiding van de sterkte in de grote
steden - daaraan hechtte de hele
Kamer vorig jaar augustus - veilig
worden gesteld.

Politiestopwet

Mijnheer de Voorzitter! Ik eindig
met een paar vragen. Ik krijg graag
een uiteenzetting hoe nu precies de
financiering tot en met 1984 geregeld
is voor Wijchen en Veghel. Ten koste
waarvan gaat dit? In het regeerakkoord
staat dat niet bezuinigd moet worden
op de politie. Dit heeft naar mijn
gevoelen ook consequenties voor de
financiering van beide korpsen voor
1985 en volgende jaren. Ik zou
hierover graag iets vernemen.
Mijn fractie vindt het noodzakelijk
dat de rijksbegroting zo wordt
ingericht, dat duidelijk waarneembaar
is de relatie tussen de financiële
voordelen van het aan de orde zijnde
wetsontwerp en de uitbreiding van de sterkte in de vier grote
steden. Het moet dus niet in de grote
pot belanden. Ook in de toekomst
moeten wij gedurende het regime van
dit wetsontwerp die financiële relatie
kunnen terugvinden in de rijksbegroting.
De heer Alders heeft gesproken
over een nieuwe politiewet en
bestuurlijke reorganisatie. Wij hebben
ook te maken met het regeerakkoord.
De heer Alders heeft daarmee indirect
ook te maken. Ik heb onlangs een
speech gelezen van de Minister van
Binnenlandse Zaken. Zou er iets
bemoedigends gezegd kunnen
worden over de uitvoering van het
regeerakkoord op dit punt?

D
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! De Minister van
Binnnenlandse Zaken heeft deze week
geen grote moeilijkheden met de
Kamer: Almere en Zeewolde werden
zonder veel moeite de veilige haven
binnengeloodst.
Nu behandelen wij een stopwetje
waaruit de angel, op de giftigheid
waarvan onze fractie ook bij het
vorige debat al wees, inmiddels is
verwijderd, zodat wat onze fractie
betreft weinig moeilijkheden in de
weg zijn. De vorige angel was natuurlijk
de problematiek rond Wijchen en
Veghel. De Ministers zullen zich dit
ongetwijfeld herinneren uit het vorige
debat. Nu slechts twee opmerkingen.
Staat het gehele politiebeleid door
de budgettaire moeilijkheden niet wat
al te veel in het teken van de vier
grote steden? Toegegeven, de
criminaliteit daar is groot en gelet op
het toenemende gebruik van drugs,
op kraakacties, bankovervallen,
prostitutie en andere vormen van
misdadigheid, is ook toenemende
presentie van de politie gewenst.
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Van Rossum
Toch mag niet uit het oog worden
verloren dat ook in andere steden
misdadigheid voorkomt en gevaren
dreigen. Voorkomen is dan meestal
beter dan genezen. Denk aan de sterk
uitbreidende steden en groeikernen
en aan de behoefte aan tijdelijke
politieversterking in plaatsen met in
de zomermaanden een bevolking die
een veelvoud is van de normaal
zittende bevolking.
Ik denk aan strandgemeenten met
veel badgasten met alle consequenties
van dien, zoals een toenemend aantal
winkeldiefstallen, vernielingen in en
achter duingebieden, naaktrecreatie
enzovoorts. Wordt naast de grote
steden ook aan deze noodzakelijke
politie-inzet gedacht?
Een tweede punt is de tijdelijkheid
van de wet. Wij hebben er vanmiddag
mee ingestemd dat dit wetsontwerp
zo snel mogelijk kracht van wet krijgt
om te voorkomen dat wij nog meer
gemeenten krijgen die belanden in
een situatie als waarmee wij bij
Wijchen en Veghel te maken hadden.
Ik denk hierbij onder andere aan de
Dongeradelen. Mogelijk zijn er nog
meer gemeenten.
Een snelle invoering achten wij
gewenst, mede om enige druk uitte
oefenen op de afhandeling van de
algehele herziening van de Politiewet.
In dit stopwetje is een tijdslimiet van
vijf jaar ingebouwd. De bewindslieden
beargumenteren dit onder andere
door hun binding aan het regeerakkoord waarin aan deze algehele
herziening van de Politiewet hoge
prioriteit is toegekend.
Als ik iets van het staatsrecht
begrijp, is een regeerakkoord onder
normale omstandigheden geldig voor
de lopende regeerperiode. Doordat de
verkiezingen voor Prinsjesdag 1982
gehouden zijn, expireert dus het
regeerakkoord in 1986. Dat is al over
drie jaar. Als men de behandeling van
de Politiewet en het regeerakkoord
aan elkaar koppelt, moet dan de vijf
jaar niet worden teruggebracht naar
drie jaar? Dit geeft dan tevens wat
druk op de ketel.
Collega Alders vroeg vanmiddag
uitstel van het debat in verband met
dereguleringseffecten. Die zag ik bij
dit stopwetje niet zozeer zitten. Bij de
algehele herziening van de Politiewet
zullen die er wel degelijk zijn en het
zijn vaak ophouders op de weg om
snel te werken. Onze fractie stemt
graag in met deregulering, maar zou
het betreuren indien dit het tempo
van wetgeving zou aantasten. Daarom
zouden wij in artikel 2 in plaats van
'vijf jaar' liever 'drie jaar' lezen.
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D
De heer Wiebenga (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Na de verwerping van het
eerste stopwetje in de Eerste Kamer is
er het een en ander gebeurd: Wijchen
en Veghel krijgen hun gemeentepolitie en ik wil niet nalaten hen hiermee
vanaf deze plaats van harte geluk te
wensen.
De noodzaak van een extra sterkteuitbreiding voor de vier grote
steden, die aanvankelijk mede door
de omstreden bepalingen in de eerste
stopwet kon worden bekostigd, woog
in februari voor mijn fractie zwaarder,
zoals bekend is, dan het verkrijgen
van gemeentepolitie voor Wijchen en
Veghel, maar een plezierige afweging,
dat wil ik best nog eens herhalen, was
dit niet.
Inmiddels is ons gebleken dat de
Minister van Binnenlandse Zaken erin
geslaagd is, de sterkte-uitbreiding van
de vier grote steden op een andere
manier te financieren. Daarover staat
het een en ander in de nota naar
aanleiding van het verslag. Ik vind het
zeer verheugend voor de grote
steden, maar het komt mijn fractie
toch wat wrang voor, dat deze
alternatieve financiering nu toch
mogelijk is gebleken buiten de
stopwet om.
Het had eigenlijk eerder moeten
gebeuren. Dan had de Regering zich
bij de behandeling van de eerste
stopwet enige problemen kunnen
besparen. Wil de Ministervan Binnenlandse Zaken toch nog eens precies
uit de doeken doen, hoe hij die
alternatieve financiering van de
sterkte-uitbreiding bij de grote vier nu
eigenlijk wel gerealiseerd heeft?
Dit zo zijnde, mijnheer de Voorzitter,
kan ik u mededelen dat mijn fractie
zich met de hoofdgedachte van het
wetsontwerp kan verenigen. Wij
vinden het inderdaad niet onredelijk,
zowel om organisatorische als om
financiële redenen, in het zicht van de
reorganisatie van het politiebestel, nu
de verdere overgang van rijkspolitie
naar gemeentepolitie te voorkomen.
Die omzetting van die korpsen geeft
allerlei problemen. Daarom vinden wij
dit een goede zaak in afwachting van
de reorganisatie. Ook blijkens de
considerans van dit wetsontwerp is er
verband tussen deze twee.
Mijnheer de Voorzitter! In de nota
naar aanleiding van het verslag op 21
juni jongstleden, heeft de Regering
onomwonden meegedeeld, dat in
haar ogen de herziening van het
politiebestel door moet gaan. Er
wordt nu al ongeveer vijftien jaar over
gepraat. Er ligt ook een nieuw wetsontwerp op tafel. In onze ogen wordt
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het hoog tijd, dat daarover nu beslissingen vallen. Wij hebben ons aan dat
nieuwe bestel gecommitteerd, de
Regering trouwens ook. Je zou zelfs
kunnen zeggen, dat wij daar helemaal
niet vanaf kunnen of willen zien, dat
zou een wijziging van het regeerakkoord met zich meebrengen.
Ik zou de Ministers willen vragen
hun standpunt inzake de reorganisatie
van het politiebestel in algemene zin
te bevestigen. De besluitvorming over
die reorganisatie moet spoedig
plaatsvinden. In dit verband wil ik de
Ministers vragen hun toezegging, de
memorie van antwoord nog dit
parlementaire jaar aan de Kamer te
zenden, zo mogelijk gestand te doen.
Hoe staat het daarmee? Ik wil herhalen,
dat er voor de afhandeling van de
nieuwe politiewet een strak tijdschema
moet worden gehanteerd. Zijn de
Ministers bereid van hun kant daarbij
de nodige snelheid te betrachten?
Mijnheer de Voorzitter! Ik ga ermee
akkoord, dat er geen uitzonderingsmogelijkheid is opgenomen op de
algemene opschorting van de overgang van rijks- naar gemeentepolitie.
Ik wil andermaal benadrukken, dat wij
de 'horizonbepaling' in artikel 2,
waardoor de wet vervalt na vijf jaar,
een uitstekende zaak vinden. Misschien kan deze bepaling een extra
drukmiddel voor Regering en parlement zijn niet te talmen met de
besluitvorming over de reorganisatie
van het politiebestel.

D
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Ook van mijn kant nog een
enkele kanttekening bij dit wetsvoorstel, een tweede proeve voor een
stopwet.
Tegen het aanvankelijke voorstel
zijn door mij tweeërlei soorten
bezwaren ingebracht: primair de
terugwerkende kracht en in de
tweede plaats toch ook de twijfel of er
wel zo'n duidelijke relatie zou bestaan
met een nieuw politiebestel zoals het
ook in het regeerakkoord wordt
voorgesteld.
Ik heb uiteindelijk toen voor het
wetsvoorstel gestemd ondanks deze
bezwaren, omdat ik mij moreel
gebonden achtte aan een poging in
deze richting vanwege mijn eerder
uitgesproken steun aan de ontwerpmotie-Faber c.s., waarvoor de middelen beschikbaar moesten komen.
Tegen deze achtergrond zal het
duidelijk zijn dat ik er geenszins
rouwig om ben dat het wetsvoorstel
uiteindelijk niet in de toenmalige
vorm niet tot stand is gekomen.
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Schutte
De kritiek in verband met de
terugwerkende kracht is niet meer aan
de orde. Dan blijft over de vraag of wij
wat minder twijfel zouden kunnen
hebben met betrekking tot de relatie
tot het nieuwe politiebestel. Naar mijn
gevoel is er geen reden op dat punt
minder twijfel of meer zekerheid te
hebben dan een half jaar geleden het
geval was. Nu zal nog moeten blijken
hoe een en ander uit het regeerakkoord
wordt uitgewerkt in een wetsvoorstel.
Ik heb wel mijn eigen verantwoordelijkheid, los van een regeerakkoord,
met betrekking tot de vraag of het
verantwoord is door te blijven gaan
met de overgang van rijks- naar
gemeentepolitie wanneer de grens
van 25.000 inwoners wordt bereikt.
Op grond van die eigen verantwoordelijkheid past in mijn opvatting geen
toekomstig politiebestel, waarin bij
25.000 inwoners zonder meer een
gemeentelijk korps tot stand komt.
Ik zie best ruimte voor gemeentelijke
korpsen in de toekomst, maar ook
naar mijn opvatting zal de grens dan
duidelijk hoger moeten liggen dan bij
25.000 inwoners. Dat is voor mij
voldoende reden om te zeggen dat wij
best vijf jaar met de stopwet kunnen
doen. Dan wordt in ieder geval, voor
welk toekomstig bestel dan ook, de
situatie duidelijk verbeterd zonder dat
er extra kosten moeten worden
gemaakt voor overgang van rijksnaar gemeentepolitie. Op grond van
die overweging zal ik vol vrijmoedigheid voor dit wetsvoorstel stemmen.
De vergadering wordt van 17.30 uur
tot 17.35 uur geschorst.

D
Minister Korthals Altes: Mijnheer de
Voorzitter! De heer Alders heeft nog
eens de bezwaren die hij en zijn
fractie koesteren tegen het ontwerp
voor een nieuwe politiewet genoemd.
Ik meen dat het juist is om, evenals dit
bij de behandeling van een vorig
ontwerp-politiewet het geval is
geweest, niet te diep in te gaan op dit
ontwerp van politiewet dat zijn eigen
behandeling in de Kamer krijgt.
Aangezien het aantal vragen dat
hierover gesteld is, beperkt is, ga ik
daar kort op in.
De heer Alders heeft gewezen op de
samenhang die in het verleden heeft
bestaan tussen een reorganisatie van
binnenlands bestuur en een daarop
geënte nieuwe politie-organisatie. Ik
erken dat die samenhang er geweest
is. Ik vraag er evenwel aandacht voor
dat, ondanks het verbreken van die
samenhang, de regeringspartijen
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hebben afgesproken en in het regeerakkoord hebben neergelegd dat zij
niettemin op overblijvende gronden
een herziening van de politie-organisatie en een politie-organisatie op
provinciale grondslag nodig achten.
Zij hebben daarom het voornemen
geuit om met de behandeling van het
aanhangige wetsontwerp voort te
gaan.
Het is duidelijk — de commissie-Geelhoed heeft hier ook op gewezen - dat
invoering van een dergelijke ingrijpende wijziging van de politie-organisatie
met financiële lasten gepaard zal
gaan. De commissie-Geelhoed
spreekt over invoeringspijn. De
invoeringspijn doet zich voorshands
nog helemaal niet voor. Er is dus ook
geen reden om, als men het voornemen heeft om met het wetsontwerp
door te gaan, de parlementaire
behandeling daarvan vertraging te
doen ondervinden, alleen omdat men
te zijner tijd invoeringspijn verwacht.
Als de commissie-Geelhoed
speciaal vanwege dit aspect het
wetsontwerp op de dereguleringslijst
heeft gezet, dan behoeft dit aspect
geen aanleiding te zijn om, zoals bij
vele andere wetsontwerpen die op de
dereguleringslijst zijn geplaatst wel
het geval is geweest, te zeggen dat
wij nu voorlopig de parlementaire
behandeling stoppen. Heel uitdrukkelijk hebben wij gezegd dat wij hiermee
doorgaan.
De toezegging dat wij zouden
proberen voor het einde van het reces
te komen met een memorie van
antwoord, doen wij het liefst gestand.
Daar hier meer vragen over zijn
gesteld, voeg ik er wel aan toe dat wij
op dit ogenblik zien aankomen dat het
niet goed mogelijk zal zijn om dit nog
binnen het reces te doen. Wij blijven
streven naar september. Vanwege het
aspect van de invoeringskosten is er
echter inderdaad wel nader overleg
nodig met het Ministerie van Financiën. Dit wordt gevoerd. Dit levert
enige vertraging op.
Wij hebben echter goede hoop dat
een provinciale organisatie met een
grote beperking van het aantal
korpsen op den duur tot zoveel meer
stroomlijning in de organisatie zal
leiden dat de invoeringspijn de
moeite waard is om daarvoor geleden
te worden. Dit is op dit ogenblik het
uitgangspunt.
Wij moeten voorkomen dat tijdens
de parlementaire behandeling nog
meer gemeentelijke korpsen ontstaan
die na verloop van tijd opgenomen
moeten worden in het provinciale
korps van de provincie waartoe de
gemeente behoort waarin het nieuwe
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korps is opgericht. Dit is een duidelijke
reden om een politiestopwet in te
dienen. Wij hebben in eerste aanleg
getracht zoveel mogelijk gemeenten
onder de politie-stopwet te doen
vallen, ook de gemeenten die hun
aanspraken op gemeentepolitie nog
niet verwezenlijkt hadden gezien. Nu
de Eerste Kamer daartegen bezwaren
heeft gehad en het wetsontwerp heeft
verworpen, moeten wij in de tweede
positie terugvallen. Dat doen wij met
dit wetsontwerp.
Ook de heer Faber heeft aan het lot
van het vorige wetsontwerp nog
enige aandacht besteed. De Eerste
Kamer heeft alleen maar de mogelijkheid om tegen te stemmen of om
voor te stemmen. In dit geval heeft zij
van het recht om tegen te stemmen
gebruik gemaakt, omdat mede als
gevolg van het hier verwerpen van
het amendement-Stoffelen, het
wetsontwerp zoals het daar lag voor
de Eerste Kamer niet aanvaardbaar
was. Hoe men ook over de overwegingen moge denken die daaraan ten
grondslag hebben gelegen, dit
behoort tot de staatsrechtelijke
bevoegdheden van de Eerste Kamer.
Mijn ambtgenoot van Binnenlandse
Zaken en ik stellen het op prijs dat het
in deze Kamer is toegejuicht dat wij,
na ons verlies te hebben verwerkt,
met een nieuw wetsontwerp zijn
gekomen. Wij staan tenslotte hier om
het bestuur zo te voeren als wij
meenden dat het moest toen wij met
elkaar afspraken maakten in het
regeerakkoord.
Mijn collega van Binnenlandse
Zaken zal spreken over de kwestie van
de bekostiging van enerzijds de
uitbreiding van de sterkte in de grote
steden en anderzijds de nieuwe
korpsen. Mede naar aanleiding van
een vraag hierover van de heer
Alders, merk ik op dat de toestand in
de beide gemeenten die recht op
gemeentepolitie hebben gekregen
voorlopig ongewijzigd is. De politiezorg wordt daar op dit moment nog
door de rijkspolitie waargenomen.
Pas in de loop van de komende jaren
wordt een gemeentelijk korps opgebouwd.
Het is gebruikelijk dat een aantal
wachtmeesters van de rijkspolitie, die
in de betrokken gemeenten hun
diensten vervullen, overgaan naar het
nieuwe korps. Voor zover dat het
geval is, leidt dat tot een besparing bij
Justitie. Voor zover dat niet het geval
is, blijft Justitie uiteraard aansprakelijk
voor de kosten. Wij moeten kijken hoe
zich dat verder ontwikkelt.
Ik kan daar nu niet op vooruit lopen,
want voorshands is de toestand
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Korthals Altes
feitelijk ongewijzigd, ervan afgezien
dat binnenkort, zo dat al niet is
gebeurd, nieuwe korpschefs van de
toekomstige gemeentelijke politiekorpsen zullen worden benoemd.
De heer Van Rossum heeft gevraagd
om een beperktere duur. Hij vindt vijf
jaar te lang, omdat het regeerakkoord
expireert na drie jaar. Dat lijkt mij een
niet geheel juiste redenering. In het
algemeen hebben wetten die tijdens
een regeringsperiode de Staten-Generaal passeren, een onbepaalde
werking. Een enkele keer wordt de
werking aan een termijn gebonden
- dat wordt hier dus voorgesteld maar die termijn hoeft niet parallel te
lopen met de regeerperiode. Dat is
ook meestal niet het geval. Wanneer
wij met dit wetsontwerp verder gaan
en het wordt binnen deze regeerperiode aanvaard en er worden afspraken
gemaakt over de invoeringsdatum,
dan zal tot die datum deze stopwet
moeten gelden.
De heer Van Rossum (SGP): Het is
geen uitvinding van mij, maar de
motivering is van de Minister in de
nota naar aanleiding van het verslag.
Daar koppelt hij de termijn aan het
regeerakkoord. Het regeerakkoord zit
toch aan de regeringsperiode vast?
Minister Korthals Altes: Deze opmerking is het gevolg van een niet geheel
zorgvuldige formulering. Wij hebben
in het regeerakkoord afgesproken dat
deze politiewet zal worden behandeld
en afgehandeld in die periode. Dat
betekent nog niet dat zij dan ook is
ingevoerd. Tot de invoeringsdatum
willen wij voorkomen dat er nieuwe
gemeentelijke politiekorpsen ontstaan.
Daarvoor hebben wij twee redenen.
De aanleiding was de financiële
noodzaak om gelden te vinden voor
de uitbreiding van de sterkte in de
grote steden. De rechtvaardiging
werd gevonden in het feit dat de
overgang naar gemeentepolitie niet
meer behoeft plaats te vinden in de
periode waarin wij ons voorbereiden
op een overgang van alle korpsen
naar provinciale politie.
Als dit in een periode van vijf jaar
lukt, zou dat nog vrij snel zijn. Wij
moeten deze termijn zeker niet
precies met die van het regeerakkoord
laten samenvallen, al was het maar,
omdat na de verkiezingen altijd een
periode van lange of nog langere
duur pleegt op te treden, waarin er
een demissionair kabinet is en nog
geen nieuw regeerakkoord. Daarnaast
willen wij uiteraard bij voorbaat de
kansen op continuering van de
huidige coalitie geenszins uitsluiten.
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De heer Wiebenga heeft gevraagd
wanneer de memorie van antwoord
verschijnt, althans voor zover het mij
aangaat. Ik heb al gezegd dat wij
streven naar een verschijningsdatum
in september. Ik zet echter een groot
vraagteken achter de vraag of wij dit
binnen het reces halen.
De heer Schutte heeft twijfel
uitgesproken over de vraag of er
samenhang bestaat met het nieuwe
politiebestel. Ik meen op deze vraag al
een antwoord te hebben gegeven. De
aanleiding om hiermee te komen was
een financiële; de rechtvaardiging lag
in het nieuwe politiebestel. Ik neem er
kennis van dat de heer Schutte andere
oplossingen tot de mogelijkheden
rekent dan die welke op dit ogenblik is
voorgesteld.

D
Minister Rietkerk: Mijnheer de
Voorzitter! Er blijven voor mij maar
enkele punten ter beantwoording
over. De heer Alders heeft vooral
gewezen op het feit dat in eerdere
stukken een relatie is gelegd met de
reorganisatie van het binnenlands
bestuur. Hij heeft terecht gezegd dat
het kabinet de ontwikkeling in de
richting van regionale doe-provincies
niet heeft willen vervolgen. Hij
verwees naar een brief van mij van
mei jongstleden. Ik wil hem eraan
herinneren dat ik hetdaarin verwoorde
standpunt al eerder in deze Kamer
heb kenbaar gemaakt.
De heer Alders (PvdA): Het enige
verschil is dat het wachten almaar
was op de mededeling of de Minister
het wetsontwerp zou handhaven of
intrekken. Die mededeling heeft de
Minister pas in zijn laatste brief
gedaan. Op dat moment was het pas
formeel.
Minister Rietkerk: Alhoewel ik al wel
had aangekondigd dat ik het ernstige
voornemen had, het wetsontwerp in
te trekken.
Ik ben van mening dat het huidige
wetsontwerp op zijn eigen merites
kan worden beoordeeld en zijn eigen
argumenten heeft. Ik kan deze
argumenten herhalen, maar het komt
mij voor dat ik dan zaken naar voren
breng die ook de heer Alders bekend
zijn. Hij heeft zelf ook een aantal van
die argumenten genoemd. Kern van
de zaak is dat het verstandig is, een
ontwikkeling te voorkomen die dwars
staat op hetgeen beoogd wordt met
de nieuwe opzet van de politie-organisatie. Er moeten in de tussentijd geen
aparte nieuwe korpsen worden
ingevoerd, terwijl wij straks tot een
geïntegreerde politie willen komen.
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De historie van het andere argument
zal ik ook niet herhalen, want ook die
staat in de stukken. Wij vonden
namelijk dat er hoe dan ook middelen
gezocht moesten worden om een
aanpak van de problematiek van de
politie in de grote steden te kunnen
financieren. Dat is inderdaad een van
de hoofdargumenten van dit stopwetje
geweest en dat blijft het nog. Natuurlijk
bestaat er een zekere relatie met het
binnenlands bestuur als zodanig,
want wanneer gereorganiseerd wordt,
het beheersdualisme wordt opgeheven en een organisatie tot stand
gebracht wordt die provinciaal is
georganiseerd, is dat een element van
binnenlands bestuur. Dat staat echter
los van de andere problematiek ten
aanzien van het binnenlands bestuur.
Ik weet niet meer of de heer Alders
ook opgemerkt heeft of hij het
wetsontwerp aanvaardbaar achtte als
zijn amendement was aangenomen.
Ik zal mij dan ook beperken tot het
stellen van die vraag, want het trof
mij wel dat deze overweging voor de
heer Alders niet doorslaggevend is
geweest. De zaak is nu namelijk
materieel geregeld op de manier die
hem voor ogen stond, maar hij blijft
toch tegen. Uiteraard is dat zijn goed
recht, maar ik vind de argumenten
van dit wetsontwerp om de financiering van belangrijke politietaken rond
te krijgen zeer wezenlijk.
De heer Faber heeft gevraagd of ik
nog eens precies wil zeggen, hoe de
financiering voor 1984 is geregeld
voor de politie in de grote steden en
de heer Wiebenga heeft zich hierbij
aangesloten. Ik heb in de memorie
van toelichting al uiteengezet hoe wij
deze nieuwe problematiek het hoofd
hebben kunnen bieden. In de eerste
plaats hebben wij besloten om de
uitbreiding van de sterkte in de grote
steden op 210 man te zetten.
In de tweede plaats hebben wij
besloten om dit pas te doen ingaan
per 1 juli 1983. Voor de begroting
voor 1983 leverde dit voldoende
ruimte op om de versterking toch, zij
het in wat mindere mate, door te
kunnen laten gaan. Het heeft ook nog
een zekere ruimte naar 1984. Dat
neemt niet weg, dat vooral voor de
periode 1984 en 1985 nog verder
moet worden bezien hoe wij het totaal
van die kosten blijvend kunnen
financieren.
Op dit ogenblik zijn wij hierover nog
in overleg. De praktische doorvoering
in de desbetreffende plaatsen gaat
niet zodanig snel dat hier direct alle
kosten uit voortvloeien. Ook het
Ministerie van Justitie verkeert met
ons in overleg over de mogelijkheden
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Rietkerk
om de financiering voor de komende
jaren zo goed mogelijk veilig te
stellen. Het is wel juist wat ik aan het
slot van de memorie van toelichting
heb gemeld, namelijk dat voor 1985
en latere jaren de begroting moet
worden verhoogd met de volledige
kosten van de twee korpsen en dat wij
daarvoor nog structurele, definitieve
oplossingen moeten zoeken.
De heer Van Rossum heeft niet ten
onrechte gezegd dat ook andere
steden problemen met de politiesterkte
hebben. Ik zal de laatste zijn die dat
ontkent en ik zal ook de laatste zijn die
deze problemen wil bagatelliseren. De
heer Van Rossum zal zich wel kunnen
voorstellen dat op het departement
die signalen ook heel duidelijk
doorkomen. De heer Alders wijst de
beperkte financieringsruimte die
hiermee wordt geschapen af. Het is
echter wel zijn eigen fractie geweest
die mij gisteravond dringend verzocht
heeft om de politiesterkte in Almere
te vergroten. Dergelijke verzoeken zijn
bijzonder aardig, maar ik moet er wel
de middelen voor hebben.

D
De heer Alders (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden
voor hun antwoorden. De vragen
waren waarschijnlijk zo indringend
dat er nog een schorsing nodig was.
Reorganisatie van het binnenlands
bestuur zou provincies van een
andere schaal met zich brengen. De
relatie tussen de nieuwe Politiewet en
de visie op de bestuurlijke organisatieis gelegen op het vlak van die provincies van een andere schaal en de
hierdoor tot stand komende bestuurskracht. De nieuwe Politiewet ging dus
niet uit van de huidige provincie-omvang, maar van de nieuwe schaal die
wordt genoemd in het wetsontwerp
dat hier destijds aan de orde was; die
schaal was norm. Dat is een volstrekt
andere dan die wij vandaag aantreffen.
In de ontwerp-politiewet werd
uitgegaan van de nieuwe schaal en de
nieuwe bestuurskracht. Het laatste is
echter weggevallen, want de Minister
van Binnenlandse Zaken heeft het
wetsontwerp ingetrokken. De Minister
hanteert als eerste argument voor dit
stopwetje dat er een nieuw politiebestel komt en dat hij daaraan werkt.
Handhaaft de Minister dat argument?
Kan hij er nog langer mee uit de
voeten? Het zijn niet de argumenten,
die ik bedacht heb. Het gaat om
hetgeen staat in de memorie van
toelichting op het ontwerp van wet. Ik
denk dat dit niet onbelangrijk is.
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De heer Faber (CDA): De heer Alders
blijft daar maar op hameren. Waarom
is er volgens hem zo'n nauwe relatie
tussen de bestuurlijke reorganisatie
en een nieuw politiebestel? Die wordt
door hem steeds de ontbrekende
schakel genoemd.
De heer Alders (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! In de toelichting op de
nieuwe Politiewet wordt gesteld dat
voor die provinciale politie wordt
gekozen vanuit de organieke benadering van de politie en omdat er een
bestuursniveau komt van een zodanige
schaal dat het verantwoord is naar
een andere bestuurslaag toe te gaan.
Die schaal hing ten nauwste samen
met de voorliggende wet op de
reorganisatie van het binnenlands
besluur. Zo staat het in de memorie
van toelichting.
Is het dan vreemd dat gevraagd
wordt: kan de Regering uiteenzetten
hoe destijds de koppeling werd
aangebracht op de schaal? Ik wijs op
blz. 5 van de toelichting. Ik vraag nu
of het kabinet dat kan uitleggen. De
vraag, die ik eraan heb gekoppeld,
heeft te maken met de totale afweging
van kosten. Ik heb gezegd dat ik het
nodig acht, dat die vragen beantwoord
worden. Ik heb aangegeven, dat ik er
de voorkeur aan geef dat die discussie
niet nu wordt gevoerd maar op het
moment dat daarover meer duidelijkheid bestaat.
Ik heb vanmiddag bij de regeling
van werkzaamheden gezegd, dat het
in het najaar zou kunnen. Dan zouden
wij twee vliegen in één klap slaan: én
de memorie van antwoord op de
Politiewet én meer duidelijkheid over
de vormgeving van de organisatie van
het binnenlands bestuur. Bovendien
zou er ook meer duidelijkheid kunnen
zijn over de financiële toetsing.
De heer Faber (CDA): U hebt het
antwoord zoeven toch gehad? De
memorie van antwoord komt eraan
en over de financiële toestand wordt
onderhandeld. Dat is het antwoord
geweest.
De heer Alders (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De Minister van Justitie
heeft gezegd: wat de heer Alders
heeft gezegd, is juist; wij hebben die
samenhang echter verbroken toen wij
het regeerakkoord maakten. Men
houde mij ten goede: is dat de
argumentatie op grond waarvan hier
wordt gesproken over de reorganisatie
van het binnenlands bestuur, over de
schaal en over de nieuwe Politiewet?
Je kan daarop toch niet simpel
antwoorden dat het in het regeerakkoord staat? Ik vraag naar argumenten.
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Het lijkt mij dat wij in dit Huis daarover
moeten praten.
Mijnheer de Voorzitter! Ik merk op
dat het tweede element het volgende
is: de noodzaak tot diep insnijdende
besparingen dwingt tot een kritische
toetsing en heroverweging van de
overheidsuitgaven. Dat kan niet het
enige zijn. Je moet niet alleen naar de
invoeringskosten kijken, maar ook
naar de kosten op lange termijn, zegt
de Minister van Justitie.
Ik wil nog een keer de relatie
aanbrengen met de discussie over de
reorganisatie van het binnenlands
bestuur. Daarin was de stellingname:
er zijn heel hoge invoeringskosten, er
is invoeringspijn, maar op termijn
- zie ook het heroverwegingsrapport levert dit voordelen op; je moet niet
alleen naar de financiële argumenten
op korte maar ook op lange termijn
kijken.
Nee, zei de Regering, de financiële
situatie, waarvoor wij op dit moment
staan, maakt het noodzakelijk juist
aandacht te besteden aan de invoeringskosten. Vandaag wordt precies
de omgekeerde redenering gehanteerd
om te verdedigen waarom het
allemaal door moet gaan. Men moet
het mij niet kwalijk nemen dat ik dan
de wenkbrauwen frons en mij afvraag
of dit de juiste manier is om met
elkaar te discussiëren.
Ik heb al naar aanleiding van een
interruptie van de heer Faber gezegd:
iedere keer zeggen de woordvoerders
van de Regering en de regeringsfracties: het staat in het regeerakkoord. Ik
heb al in eerste instantie gezegd: als
het regeerakkoord wet is en argumenten derhalve achterwege kunnen
blijven, is het moeilijk discussiëren in
deze Kamer.
Mijn simpele vraag is, of wij met
elkaar een discussie kunnen aangaan
over de weg die moet worden
bewandeld om tot een nieuw politiestelsel te komen. Wij willen dat dan
wel doen in een open discussie, die
het ons mogelijk maakt, voorstellen
van de Regering op hun juiste waarde
te beoordelen.
Wij willen niet steeds te horen
krijgen: het staat in het regeerakkoord.
De heer Faber heeft gezegd: wij
hebben er indirect mee te maken. Bij
de formulering die hier wordt gehanteerd heb ik er in directe zin mee te
maken. Ik kom dus geen stap verder.
De heerWiebenga (VVD): De heer
Alders zal wel begrijpen, dat wij het
regeerakkoord niet op eerste aanzegging zullen wijzigen.
De heer Alders (PvdA): Dat heeft de
heer Wiebenga heel duidelijk gemaakt.

4988

Alders
Hij heeft gezegd: het staat in het
regeerakkoord; dat is pas kort geleden
tot stand gekomen, zodat het zonde
zou zijn, daaraan te tornen.
De heer Wiebenga (VVD): Hetzelfde
zou gelden, als de heer Alders in een
regeringsfractie zat.
De heer Alders (PvdA): De heer
Wiebenga heeft het over de toekomst.
Dat is ook heel goed. Vanachter de
regeringstafel is gevraagd: wie gaat
er nu van uit, dat wij maar een
periode zitten? Mijn fractiegenoot
Patijn zei: als dat niet zo is, dienen wij
op het juiste ogenblik een stopwetje
daarover in.
De heer Wiebenga (VVD): Zeker met
terugwerkende kracht!
De heer Alders (PvdA): Dat kan, zoals
de heer Wiebenga weet. In het
voortzettingswetje over het vakantiegeld zit terugwerkende kracht.
De Minister van Binnenlandse
Zaken heeft gezegd, dat wij moeten
kijken naar de financiële aspecten, die
verbonden zijn aan de situatie die zich
vandaag voordoet en aan de situatie,
waarin wij discussiëren over een
nieuw politiestelsel in de toekomst.
Dat is juist. De Regering heeft zich
afgevraagd, of er haast is en of er
voor 1983 nog grote problemen zijn.
Het antwoord daarop is: neen.
Ik heb gezegd dat, als wij de
discussie willen, dan de discussie veel
te vroeg plaatsvindt, waardoor het
niet mogelijk is voor alle fracties in
deze Kamer o m een oordeel uit te
spreken over het nieuwe politiestelsel.
De Minister van Justitie heeft gezegd,
dat er vertraging ontstaat bij het
schrijven van de memorie van
antwoord, gelet op de invoeringskosten. Dit maakt het niet mogelijk, tot
een goed oordeel te komen.
Ik heb aangegeven in welk kader ik
met de Regering wil meedenken. Ik
heb ook gezegd, dat de Regering mij
dat niet mogelijk maakt. Dit wordt
versterkt door telkens te zeggen: het
staat in het regeerakkoord. Dat maakt
het nog minder gemakkelijk.

is, dat er op dit ogenblik aan wordt
gewerkt.
Het is dan heel normaal, dat men in
afwachting daarvan probeert de
besparen wat men kan besparen,
door een einde aan het automatisme
te maken. Dat is naar mijn gevoel
gewoon een kwestie van gezond
verstand, zeker als men van oordeel is
dat er tegelijkertijd meer sterkte moet
komen in de grote steden. Daarvoor
heeft de heer Van Thijn in het verleden
echter niet de financiering aangegeven. In dit debat mag dit wel worden
gememoreerd.
De heer Alders heeft het nu voortdurend over de toekomst en de
nieuwe politiewet. Wij allen vonden
indertijd: meer politie in de grote
steden. De Partij van de Arbeid was
het hiermee volstrekt eens. De heer
Van Thijn was het er ook mee eens,
maar hij vergat er de financiering
voor aan te geven. Een van de
gevolgen daarvan is, dat wij op dit
ogenblik over deze kwestie moeten
debatteren.
Ik wil mijn twee vragen uit de eerste
termijn herhalen. Ik ben wel blij met
het antwoord, maar ik heb gezegd dat
de financiering van de twee desbetreffende korpsen niet ten koste mag
gaan van andere politietaken. Ik heb
in dit verband verwezen naar het
regeerakkoord, waarin prioriteit aan
de politie wordt toegekend. Er moet
dus niet bezuinigd worden op politie,
om het populair te zeggen.
Inde rijksbegroting moet waarneembaar worden gemaakt de relatie
tussen de bezuinigingen, die dit
stopwetje oplevert, en sterkte-uitbreiding in de grote steden. Ik zou
gaarne ter zake een toezegging van de
bewindslieden willen hebben.

D

De heer Faber (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! De heer Alders maakt de
zaak heel moeilijk. Over de voor- en
nadelen van de nieuwe politie-organisatie zal worden gesproken, als de
schriftelijke voorbereiding van de
nieuwe politiewet is voltooid. Bij de
behandeling daarvan in plenaire
vergadering kunnen wij de argumenten uitwisselen. De politieke realiteit

De heer Wiebenga (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden
voor hun antwoord. Ik ben ook
bezorgd over de financiering van de
sterkte-uitbreiding in de grote steden.
Het is duidelijk geworden dat deze
zaak nog lang niet structureel is
geregeld. Ik verzoek de bewindslieden,
de onzekerheid daarover zo kort
mogelijk te laten bestaan, zeker ook
omdat het o m mankrachtuitbreiding
gaat.
Ik heb niet voldoende gehoord in
het antwoord van de Minister van
Justitie over het tempo, dat moet
worden genomen bij de besluitvorming over de reorganisatie van het
politiebestel.
Van de wijze waarop het eruit zal
zien kunnen wij natuurlijk op dit
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moment de punten en de komma's
niet invullen. Ik wil echter de noodzaak
benadrukken dat er beslissingen
worden genomen. Ik hoop zeer dat de
bewindslieden in de komende tijd hun
uiterste best zullen doen o m de
besluitvorming niet te laten stagneren.

D
Minister Korthals Altes: Mijnheer de
Voorzitter! Ik erken het feit dat de
aanvankelijke overweging, dat de
schaal van het binnenlands bestuur
ook norm zou zijn voor de Politiewet,
als zodanig is komen te vervallen. De
vraag is dan o p p o r t u u n : Hoe nu?
Welnu, die vraag heeft het kabinet en
hebben ook sommige fracties voor
zich zelf beantwoord. Die fracties
duiden w i j dan aan als regeringsfracties.
Hun antwoord is: Wij gaan toch
verder met een politie-organisatie die
provinciaal is ingedeeld. Hierover zijn
ook al in het voorlopig verslag
opmerkingen gemaakt.' mogelijkerwijze meer korpsen per provincie of
mogelijkerwijze andere oplossingen.
Wat dat betreft zullen wij ons standpunt nader bepalen in de memorie
van antwoord. Daaraan wordt in goed
overleg en in een hoog tempo - dit in
antwoord op een vraag van de heer
Wiebenga - door beide departementen
gewerkt. Wij hopen in de loop van
september met de resultaten te
komen.
De heer Faber heeft gevraagd of het
mogelijk is de bezuinigingen en de
kosten zichtbaar te maken op de
begroting. Ik denk, dat deze vraag in
de eerste plaats is gericht aan de
Minister van Binnenlandse Zaken
omdat op zijn begroting de kosten
van de sterkte-uitbreiding voorkomen.
In het algemeen wil ik de vraag
stellen: Hoe kunnen wij op een
begroting zichtbaar maken de uitgaven
die wij niet doen, aangezien het een
begroting van uitgaven pleegt te zijn?
De heer Faber (CDA): Het is bij de
behandeling van het vorige wetsontwerp toegezegd. Ik dacht dat die
toezegging een fluitje van een cent
zou zijn, vandaar dat ik zo blijmoedig
mijn verzoek deed.
Minister Korthals Altes: De heer
Wiebenga heeft zijn zorgen geuit over
de financiering. Ik ben het met hem
eens dat het een moeilijke zaak is. Bij
de rijkspolitie treden op dit moment
nog geen feitelijke besparingen op; in
de toekomst zullen besparingen niet
kunnen optreden. Functionarissen, die
niet overgaan naar een gemeentelijk
korps, kunnen natuurlijk niet afvloeien.
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Korthals Altes
Zij blijven ingedeeld bij de rijkspolitie.
Dat is ook nodig omdat nog niet in
alle opzichten het korps rijkspolitie op
de organieke sterkte is.

D
Minister Rietkerk: Mijnheer de
Voorzitter! De heer Alders heeft
gesproken over de relatie met de
reorganisatie van het binnenlands
bestuur. Ik wil hem erop wijzen dat
het daarbij beslist niet alleen om
territoriale reorganisaties ging maar
met name ook om functionele
wijzigingen van taken van provincies.
Als je tot de conclusie komt er goed
aan te doen niet op de weg van de
reorganisatie van het binnenlands
bestuur wat betreft de niet-politionele
aspecten door te gaan, moet ook de
vraag worden gesteld of de overige
argumenten voldoende sterk zijn om
het wetsontwerp te dragen, want die
relatie is er natuurlijk wel.
Welnu, wij zijn tot de conclusie
gekomen dat dit het geval moet zijn.
Ik wijs er nog op, dat in het kader van
de oorspronkelijke provinciale
herindeling inderdaad aan andere
schalen is gedacht, maar ook toen
stond nog geenszins vast welke
schalen het zouden worden. Op het
moment waarop dit kabinet aantrad,
bestond bij degenen die er voorstander
van waren nog geen enkele duidelijkheid over de aantallen. Zo nauw aan
elkaar gekoppeld was dat dus ook
niet.
De heer Alders stelde dat bij dit
wetsontwerp een omgekeerde
redenering is gevolgd dan ter zake
van de argumentatie van de reorganisatie van het binnenlands bestuur.
Daarbij was het financiële één van de
argumenten. Ik kan hem dus wel
volgen, maar ik moet hem erop wijzen
dat wij hier met een andere situatie
hebben te maken, nl. met de vraag of
het, vooral uit een oogpunt van
integratie, niet goed is om bestaande
korpsen en organisaties te integreren.
Daarbij is het hoofddoel juist de
geïntegreerde politie, terwijl het in de
andere situatie vaststond dat je met
allerlei nieuwe extra organen ook
allerlei extra uitgaven had. Ik vind het
dus geenszins onoirbaar om beide
zaken op eigen merites te beoordelen
en om te bezien welke argumenten
valabel zijn om de gedane voorstellen
te steunen.
De heer Faber vroeg de toezegging
dat de financiering van deze twee
korpsen niet ten koste zou gaan van
andere politietaken. Op de gronden
die ik al heb genoemd, is dat gelukkig
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niet nodig gebleken. Als ik de grote
steden echter een half jaar later de
toegezegde versterking verschaf, dan
zou daar gedurende enige tijd uiteraard
een minder sterk korps aanwezig zijn.
Ik heb de heer Faber al gezegd dat wij
er nog niet uit zijn wat betreft de
structurele financiering van dit gat
voor de komende tijd. Ik zal in ieder
geval mijn uiterste best doen om
ervoor te zorgen dat de noodzakelijke
politietaken niet door dit tekort zullen
worden aangetast.
De heer Faber stelde dat de relatie
met de versterking van de korpsen in
de grote steden toch waarneembaar
moet zijn. Welnu, die 210 man zijn
structureel en zullen dus waameembaar bij de grote steden komen en
blijven. Wat dit betreft bestaat er geen
enkele onduidelijkheid.
De heer Faber (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik vroeg in feite een
herhaling van wat de bewindslieden
hebben toegezegd in de nota naar
aanleiding van het eindverslag van
het vorige wetsontwerp, nl.: 'Wij zijn
bereid om, gedurende de periode dat
de stopwet van kracht is, hoofdstuk
VII van de rijksbegroting zodanig in te
richten, dat duidelijk waarneembaar
wordt gemaakt dat er een relatie ligt
tussen deze wet en de sterkte-uitbreiding in bedoelde steden'. Ik zou
graag zien dat dit ook nu werd
toegezegd.
Minister Rietkerk: Is de portee van
deze toezegging dan een andere dan
ik zojuist heb aangeduid? Heel
duidelijk is er een versterking van de
politiekorpsen van de grote steden
het gevolg van. Ook bij deze wet is
dat toegezegd!
De heer Faber (CDA): Akkoord, als het
hetzelfde is als ik zojuist heb voorgelezen, heb ik er geen enkele moeite
mee. Het gaat er mij om dat ik als
parlementariër na wil kunnen rekenen
dat het bedrag dat deze stopwet
oplevert gebruikt wordt voor uitbreiding van de korpsen van de vier grote
steden, want dat ligt toch aan de basis
van deze exercitie!
Minister Rietkerk: Uiteraard is dat de
bedoeling!
De heer Wiebenga stelde dat de
onzekerheid zou moeten worden
opgeheven. Ik kan niet veel meer
toevoegen aan hetgeen ik al heb
gezegd. De financiering in het algemeen van de politie en haar taken is
een groot probleem. Gisterenavond is
er ook het een en ander gezegd over
de wens van Almere om versterking
te krijgen.

Politiestopwet
Naturalisaties

Ik krijg van veel gemeenten zeer
gerechtvaardigde verzoeken om
versterking van de politie. Ik heb hier
uiteengezet dat ik wil proberen, met
name in de verbetering van het
beheer van de politie zodanige ruimte
te vinden dat die taken kunnen
worden vervuld en dat de roep om
uitbreiding minder groot behoeft te
zijn. Dat neemt niet weg dat het
sterkteprobleem voorlopig zeker een
rol zal blijven spelen.
Ik hoop alleen dat ik ook met
voorstellen tot wijziging van de
sterktenormen voor de politie voor
volgend jaar een bijdrage kan leveren
aan de oplossing van knelpunten, ook
in andere dan de grote gemeenten.
De problematiek in de grote gemeenten blijft echter zeer zwaar wegen
omdat daar een cumulatie van allerlei
problemen, juist op dit terrein, aan de
orde is.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, de in
verband met het wetsontwerp
noodzakelijke stemmingen morgen te
houden.
Daartoe wordt besloten.
De vergadering wordt van 18.15 uur
tot 19.45 uur geschorst.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van de wetsontwerpen:
Naturalisatie van AM, Kemal en 25
anderen (17 822);
Naturalisatie van Cau, Alessandro
en 21 anderen (17825);
Naturalisatie van Anstal, Ferenc en 25
anderen (17 826);
Naturalisatie van Binten, Joseph en
22 anderen (17827);
Naturalisatie van Alberts, RudolpMarinus en 28 anderen (17828);
Naturalisatie van Bauer, Wilhelm
Wolfgang en 26 anderen (17 829);
Naturalisatie van Cera, Antonio
Francesco en 26 anderen (17 831);
Naturalisatie van Akdemir, Tunca
en 29 anderen (17832);
Naturalisatie van Alberelli Silvio
Corrado Giovanni en 26 anderen
(17 834);
Naturalisatie van Backer, Paul Rolf
en 27 anderen (17 835);
Naturalisatie van Kosasih, Dharma
en 22 anderen (17 839);
Naturalisatie van Alp, Musa en 23
anderen (17 840);
Naturalisatie van Aktas, Nedim en
23 anderen (17 841);
Naturalisatie van A-Tjak, Johannes
Ismaël en 28 anderen (17 842);
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Naturalisatie van Ang, Thiam Béng
en 26 anderen (17848);
Naturalisatie van Fanumbi, Franciscus en 19 anderen (17 861);
Naturalisatie van Aazami, Ala-Addin
en 22 anderen (17 862);
Naturalisatie van Alkobi, Chaim en
23 anderen (17863);
Naturalisatie van Adjanski, Peter en
24 anderen (17 864);
Naturalisatie van Akkerman, AM
Engin en 22 anderen (17865);
Naturalisatie van Au Yeung, Kam
Ho en 30 anderen (17 866);
Naturalisatie van Blaszka, Johan
Albert en 28 anderen (17 871);
Naturalisatie van Antónia Nascimento, Alcinda en 24 anderen
(17879);
Naturalisatie van Agrusto, Oliviero
en 23 anderen (17 880);
Naturalisatie van Borter, Walter
Romeo en 24 anderen (17881);
Naturalisatie van Bulut, Yusuf en 28
anderen (17 884);
Naturalisatie van Belserang, J i m m y
Nelis en 20 anderen (17 886);
Naturalisatie van Abdul M o h a m m a d
Salim en 22 anderen (17887);
Naturalisatie van Aykaz, Nobar en
28 anderen (17888);
Naturalisatie van Bayarslan, Osman
Necdet en 26 anderen (17 889);
Naturalisatie van Badloe, Naresh en
20 anderen (17891);
Naturalisatie van Bereklau, Marcus
en 20 anderen (17 892);
Naturalisatie van Ben-Yosseph,
Gideon en 22 anderen (17 893);
Naturalisatie van Baini, Ermano en
27 anderen (17894);
Naturalisatie van Chow, K w o n g Lau
en 29 anderen (17 908);
Naturalisatie van Adika, Juliana en
30 anderen (17 909);
Naturalisatie van Alkan, Haydo en
25 anderen (17 913);
Naturalisatie van Aziz, Fazal Masih
en 24 anderen (17914).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
Staatssecretaris Korte-van Hemel:
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil allereerst
ingaan op hetgeen mevrouw Haas-Berger als voorzitter van de vaste
Commissie voor de Naturalisaties
heeft opgemerkt. Ik dank haar voor
haar opmerkingen, in het bijzonder
voor de wijze waarop zij die heeft
gemaakt. Ik ben van mening dat zij
heeft weergegeven hetgeen het
parlement van zijn kant en het
departement van zijn kant beoogt,
wanneer wetsontwerpen tot naturalisatie tot stand worden gebracht.
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Mevrouw Haas heeft terecht gezegd
- ik heb dat in het verleden ook al
enige malen gezegd - dat principiële
debatten over naturalisaties zo
mogelijk moeten worden gehouden,
wanneer het wetsontwerp aan de
orde is ten aanzien van het Nederlanderschap. Zij heeft ook terecht erop
aangedrongen dat spoedig de
memorie van antwoord zal worden
ingediend. Ik kan haar toezeggen dat
voordat de Kamer na het zomerreces
in vergadering bijeen zal zijn, de
memorie van antwoord de Kamer zal
hebben bereikt.
Ik kan niet voldoende onderstrepen
wat mevrouw Haas op een aantal
punten heeft gezegd. Dat geldt ook
voordesamenvatting van de vereisten,
waaraan men moet voldoen o m
voorgedragen te worden op een
wetsontwerp tot naturalisatie. Een
algemeen probleem is namelijk dat
degenen die niet worden voorgedragen voor naturalisatie, niet de Kamer
bereiken.
Het departement bereidt namelijk
geen wetsontwerpen voor, waarin
wordt gezegd waarom iemand niet
wordt voorgedragen voor naturalisatie
bij wet. Verleden week heb ik daarover
ook al gesproken. Ik zie dit debat en
wat ik nog ga zeggen, ook heel
duidelijk als aanvulling op hetgeen ik
verleden week heb gezegd en als
onderstreping in zeer grote lijnen van
hetgeen de voorzitter van de vaste
Commissie voor de Naturalisaties
heeft gezegd. Ik kom hierop straks
nog terug.
De heer Janmaat, de tweede
spreker, heeft gezegd en hij heeft het
ook gelezen in de Volkskrant, dat het
allemaal beter zou gaan en dat er
meer aandacht zou zijn voor de
naturalisatie. Hij acht een positieve
ontwikkeling zichtbaar. Ik vrees dat ik
de heer Janmaat in die zin zal moeten
teleurstellen. Deze wetsontwerpen en
de wetsontwerpen van de vorige
week hebben in de voorbereiding het
afgelopen najaar het departement
reeds verlaten.
Dat wil dus zeggen, dat na de
voorbereiding op het departement de
gebruikelijke aanbieding aan de
Ministerraad, de Koningin en de Raad
van State heeft plaatsgevonden. Het
is deze Kamer meer dan voldoende
bekend dat een en ander tijd vergt. Ik
ontken dus ten stelligste dat in de
afgelopen maanden voor de onder
handen zijnde wetsontwerpen op
enigerlei wijze meer dan voorheen is
gehecht aan de verschillende criteria,
dat er meer zorgvuldigheid ten toon is
gespreid door het departement en
anderen. Ik ontken dat. Ik wijs erop
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dat de voorbereiding van deze
wetsontwerpen al lang aan de gang
was.
Ik vind het een juiste zaak dat er
publiekelijk en nu over deze zaken
wordt gesproken. Ik heb vorige week
mijn betoog beëindigd met te zeggen
dat ik van mening ben dat de Kamer
de Regering moet controleren.
De heer Janmaat citeerde een
artikel in de Volkskrant waarin stond
dat het op het departement wat
langzamer gaat. Ik wijs erop dat het
departement bij de voorbereiding van
de wetsontwerpen afhankelijk is van
de adviezen die wij vragen. Het is
gebruikelijk dat wij adviezen vragen
aan de officier van justitie en aan de
politie.
Wanneer betrokkenen korter dan
tien jaar in Nederland verblijven, is
het gebruikelijk dat de commissaris
van de Koningin ook o m zijn oordeel
wordt gevraagd. De commissaris van
de Koningin, als hoogste burgerlijke
autoriteit in de provincie, pleegt zich
te wenden tot de Burgemeester, die
dan op zijn beurt zijn oordeel geeft
over de inburgering van de betrokkenen. Dit oordeel wordt dan teruggesluisd via het advies van de commissaris van de Koningin.
De heer Janmaat (Centrumpartij):
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil niet
zeggen dat de Volkskrant altijd gelijk
heeft, maar dan deze keer hoogstwaarschijnlijk wel, want sinds de Centrumpartij in de Kamer is, hebben wij
onder andere aandacht besteed aan
naturalisaties. Zoals u zult weten, is
dit sinds 16 september van het vorige
jaar. Misschien dat er nog een veel
positievere ontwikkeling komt. Ik zou
dat toejuichen.
Staatssecretaris Korte-van Hemel:
Voorzitter! Nogmaals, ik ontken dat er
een positievere of nog meer positieve
ontwikkeling aan de dag zou moeten
worden gelegd of zou moeten worden
getoond. Het beleid dat in de loop der
jaren gevoerd is - ik ben blij dat
mevrouw Haas namens de commissie
duidelijk heeft gemaakt hoe dat gaat zal onder de huidige wet met inachtneming van de huidige richtlijnen
en met de daarbij behorende toelichting, zoals ik verleden week ook al heb
gezegd, worden voortgezet.
De heer Janmaat (Centrumpartij): Ik
wil daarop graag reageren. Dat is dan
dus erg vervelend, want de Staatssecretaris houdt zich niet aan de huidige
richtlijnen, zoals ik diverse keren
aantoon. De Staatssecretaris kan wel
zeggen dat w i j niet zien wat het
departement niet voordraagt. Nee, ik
zie wat het departement voordraagt,
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daar gaat het om. Ik praat niet over
mensen die niet worden voorgedragen
en bij de mensen die wel worden
voorgedragen zijn stelselmatig
tientallen die in strijd zijn met de
richtlijnen, zo ook vanmiddag.
Staatssecretaris Korte-van Hemel:
Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop dat ik
door mag gaan met in grote lijnen in
te gaan op een aantal opmerkingen
die de heer Janmaat vanmiddag heeft
gemaakt. De heer Janmaat heeft ook
een aantal algemene vragen gesteld,
bij voorbeeld: Hoe zit het nu met het
kosteloze aanvragen van naturalisatie?
Minderjarigen kunnen kosteloos
aanvragen en zij die als Nederlanders
worden behandeld krachtens de
Faciliteitenwet 1976. Voorts kan
naturalisatie kosteloos worden
verkregen wanneer er sociale omstandigheden zijn die het departement
doen afzien van het vragen om de
bedoelde bijdrage.
Zoeven maakte ik al de algemene
opmerking dat het afwijzen niet bij
wet gebeurt. Zoals ik u verleden week
heb verteld, is de procedure conform
de afspraken die zijn gemaakt met
oud-staatssecretaris mevrouw Haars.
Ik kan u mededelen dat jaarlijks
honderden gevallen worden aangehouden, juist omdat wij vinden dat er
een zorgvuldige toetsing moet
plaatsvinden aan de hand van - ik kan
het niet genoeg herhalen - de wet,
aan de hand van de richtlijnen en de
toelichting op de richtlijnen, die naar
ons gevoel zeer duidelijk zijn.
Een algemene opmerking van de
heer Janmaat was ook, dat het hem in
een aantal gevallen is opgevallen dat
gesteld werd, dat men ook de oude
nationaliteit wilde behouden. Ik ben
blij dat mij de gelegenheid is geboden
om nog eens even naar een aantal
gevallen te kijken. Ik kan daarover
twee opmerkingen maken. In een
aantal gevallen is er geen sprake van
en kan er geen sprake zijn van een
automatisch verval van de nationaliteit
die betrokkene had, zoals de Nederlandse wetgeving dit wel kent.
Een Nederlander die een vreemde
nationaliteit wenst of verkrijgt, verliest
daarmee automatisch de Nederlandse
nationaliteit. Dat is dus een mogelijkheid. Een andere mogelijkheid - die
geldt vooral voor adressanten van
de Oostbloklanden - is dat het niet
mogelijk is een vervallenverklaring
van de oude nationaliteit aan te
vragen dan wel die te verkrijgen. Ook
van de Marokkaanse nationaliteit kan
men in de praktijk geen afstand doen.
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Als betrokkenen op enigerlei wijze in
de stukken te kennen geven dat men
nog hecht aan de oude nationaliteit of
dat men die behoudt, dan is dat
doorgaans gebaseerd op een van
deze redenen.
De heer Janmaat (Centrumpartij):
Maar dan is dat toch zeker een gebrek
aan voldoende kennis van de Nederlandse taal, want als ik afstand wil
doen, maar ik kan dat niet, is dat iets
anders, dan dat ik dat niet wil. Als dat
niet kan, zou ik dat graag in die
dossiers zien.
Staatssecretaris Korte-van Hemel:
Mijnheer de Voorzitter! Verleden
week heb ik betoogd, dat het niet
nodig is dat adressanten een
staatsexamen doen voor het Nederlandse staatsrecht. Ik kan mij ook heel
goed voorstellen dat adressanten in
gesprek met de vreemdelingenpolitie
- je bent dan toch altijd bij een
autoriteit en je moet dan toch iets
gaan vragen - niet exact die woorden
uitspreken waarvan de heer Janmaat
zou wensen dat die worden uitgesproken. Dus geen staatsexamen, maar
luisteren naar hetgeen de mensen te
zeggen hebben met inachtneming van
de nationaliteit die zij op dat moment
hebben.
Een andere algemene opmerking is
gemaakt door de heer Janmaat ten
aanzien van het vervullen van de
dienstplicht.
Mijnheer de Voorzitter! Vaak
worden mensen hier in Nederland
opgeroepen een dienstplicht te
vervullen die op hen rust krachtens
een nationaliteit die zij vaak uit een
gemengd huwelijk hebben, bij
voorbeeld van een Nederlandse
moeder met een Franse vader. De
jongeman, hier in Nederland geboren
en getogen, heeft de Franse nationaliteit en wordt op enig moment geconfronteerd met een oproep uit Frankrijk.
Hij spreekt de taal niet, is geboren
en getogen in Nederland, dan komt
het voor dat zo iemand op dat
moment opteert voor de Nederlandse
nationaliteit. Dat betekent voor de
betrokkene wel dat hij op hetzelfde
moment ingelijfd wordt als potentieel
dienstplichtige voor de Nederlandse
dienstplicht. Het is dus niet zo, dat
men zich zo maar kan onttrekken aan
de dienstplicht. Het verlies van de ene
nationaliteit en het verkrijgen van het
Nederlanderschap betekent dat - als
men daarvoor in aammerking komt men onder de Nederlandse dienstplicht gaat vallen.
Mijnheer de Voorzitter! Er zijn
enkele algemene opmerkingen
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gemaakt inzake de inburgering. Het is
mij opgevallen bij een vluchtige
controle van de feiten waarom het
hier ging, dat het vooral oudere
mensen betrof, vaak zeer oude
mensen, geboren in de vorige eeuw,
of kinderen bij voorbeeld van eerder
genaturaliseerde ouders die automatisch zouden zijn meegenaturaliseerd
als zij op dat moment ook in Nederland
waren, of echtgenoten of mensen uit
de categorie vluchtelingen, hieronder
zijn Russen en Hongaren.
Ik verwijs in dit verband naar
opmerkingen die staatssecretaris
Wiersma al maakte in 1970-1971. Hij
deelde toen aan de Kamer mee dat
naar zijn oordeel ten aanzien van
vluchtelingen die letterlijk geen kant
meer uit kunnen een soepeler naturalisatiebeleid moet worden gevoerd.
De heer Janmaat (Centrumpartij):
Mijnheer de Voorzitter! Ik hecht er
toch aan hier te zeggen dat wij
helemaal niet beweren dat die
mensen Nederland uit moeten.
De Staatssecretaris spreekt over
oudere mensen. Er is een echtpaar
dat sinds 1935 in Nederland zit. Ik
vind het dan een bewijs dat men niet
zo in onze samenleving is geïnteresseerd wanneer in een naturalisatieaanvrage staat dat deze mensen nog
steeds geen Nederlands spreken. Dat
wil toch zeggen dat zij het sinds 1935
nooit hebben gedaan? Dan hoort u
mij niet zeggen: Die moeten eruit.
Ik mag dan toch wel constateren dat
die mensen zich niet zoveel aan onze
samenleving gelegen laten liggen,
anders spreek je toch Nederlands?
Oude mensen zijn toch ook nooit te
oud om te leren? Dat is een mens
toch niet? Ik vind het eigenlijk discriminatie van oudere mensen om aan
te nemen dat zij geen Nederlands
kunnen leren. Wie zegt dat?
Staatssecretaris Korte-van Hemel:
Mijnheer de Voorzitter! Ik deel de
conclusie van de heer Janmaat
volstrekt niet. Vluchtelingen hopen
lange tijd terug te kunnen keren naar
hun land. Wanneer zij lang hier zijn, is
hun bestaan er zeker niet op gericht
de taal te leren van het land waar zij
gastvrijheid mogen ontvangen.
Als vluchtelingen echter tot de
conlusie moeten komen, vaak tot hun
grote verdriet, dat zij niet terug
kunnen gaan naar het land waaruit zij
zijn gevlucht en zij een veilige stek
willen zoeken in het land dat hun
heeft ontvangen, speelt weer mee een
samenstel van richtlijnen, toelichting
en in dit geval de hardheidsclausule
of te wel humanitaire gronden.
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Wanneer deze mensen zolang in onze
samenleving verblijven, vind ik het
terecht dat zij voorgedragen worden
voor het Nederlanderschap indien zij
dat wensen. Er is gezegd dat oude
mensen geen inkomen verwerven,
maar het ligt toch voor de hand dat
wanneer men geboren is in 1896 er
nu niet meer wordt gesteld dat men
een inkomen moet verwerven.
De heer Janmaat (Centrumpartij):
Wat de vluchtelingen betreft, geldt
eigenlijk hetzelfde. Wij pleiten helemaal niet voor uitzetting. Als die
mensen echter hun land zo liefhebben
dat zij zich hier toch nooit thuis zullen
voelen, lijkt naturalisatie ook weinig
zin te hebben.
Staatssecretaris Korte-van Hemel: Dat
betrokkenen zich wenden tot de
Nederlandse autoriteiten en bereid
zijn de procedure te ondergaan,
waarbij zij moeten vertellen wat hun
daartoe heeft bewogen, is naar mijn
oordeel voldoende om deze mensen
met inachtneming van alle relevante
factoren voor te dragen voor naturalisatie.
Er is opgemerkt dat negatief moet
worden beoordeeld dat men een
paspoort aanvraagt om het land van
herkomst te bezoeken. Ik meen juist
dat het voor mensen heel goed kan
zijn met een Nederlands paspoort
toch de mogelijkheid te hebben om
terug te gaan naar het land van
herkomst.
Er is ook een aantal opmerkingen
gemaakt over strafbare feiten. Het is
mij opgevallen dat vaak zeer oude
feiten zijn aangeduid. Ik wijs in dit
verband op de Wet op de justitiële
documentatie, waardoor feiten na
acht jaar niet meer mee mogen
spelen bij de beoordeling van het
gedrag. Ook valt het mij op dat er is
geduid op feiten van zeer geringe
betekenis.
Verder hecht ik eraan te stellen dat
het om het perspectief gaat, ook al
zijn er op jeugdige leeftijd strafbare
feiten gepleegd waarbij trouwens
vaak sprake is van sepot van de
processen-verbaal. Als wij van de
reclassering en de officier van justitie
horen dat het perspectief voor de
betrokkene gunstig, althans voldoende
is, vind ik dat een voldoende onderbouwing om iemand voor te dragen
voor naturalisatie.
Ik ga nog in op een tweetal bijzondere categorieën. Mevrouw Haas
heeft dit ook in haar betoog gedaan.
Zij heeft volgens mij volstrekt terecht
de Kamer in herinnering gebracht de
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wet van 1976, de Faciliteitenwet en
het voornemen van beleid van
Regering en parlement dat daaruit
sprak. De uitkomst van de wet van
1976 vindt haar neerslag in een
voordracht nu van een aantal adressanten. Dit is ook juist.
Er is heel nadrukkelijk gedoeld op
iemand, behorend tot een zeer
bijzondere categorie. Dit is ook de
vorige keer gebeurd. Het gaat om een
adressant, naturalisandus, die oudSS'er zou zijn. Ik mag eraan herinneren
dat er in 1953 een wet tot stand is
gebracht, de Wet wegneming staatloosheid. Het doel van deze wet was
het herstel in de Nederlandse nationaliteit van een categorie mensen die
ten gevolge van gedragingen tussen
1940 en 1945 hun Nederlanderschap
hadden verloren.
Krachtens de wet van 1953 moest
die staatloosheid worden opgeheven.
Deze wet heeft tot 1977 gegolden.
Vervolgens is naturalisatie krachtens
de wet mogelijk geworden. In dit
geval is zeer nadrukkelijk geen sprake
geweest van naturalisatie krachtens
de wet, omdat betrokkene buitenslands woonde, maar dit is de reden
geweest waarom deze naturalisandus
is voorgedragen.
Ik hoop dat het door mijn opmerkingen over een aantal categorieën
duidelijk is geworden en zal zijn, zoals
ook gebleken is uit het betoog van
mevrouw Haas vanmiddag, dat ik niet
wil zeggen dat er iets nieuws onder de
zon is, integendeel, maar wel dat er
bij voortduring zorgvuldigheid wordt
betracht bij voorstellen inzake naturalisatie die de Kamer bereiken. Voordat
de Kamer terug zal zijn van een naar
mijn gevoel welverdiend zomerreces,
zal haar de memorie van antwoord
bereiken bij de Wet op het Nederlanderschap. Ik hoop dat wij bij de
behandeling daarvan tot de conclusie
kunnen komen dat het terecht is dat
er een Wet op het Nederlanderschap
is en dat het terecht is dat een
zorgvuldig beleid, zoals tot nu toe
geldt, kan worden voortgezet.

D
De heer Janmaat (Centrumpartij):
Mijnheer de Voorzitter! De Staatssecretaris heeft er in haar antwoord op
gewezen dat het haars inziens niet zo
zinnig zou zijn om nu principiële
debatten aan de orde te stellen. Ik
deel deze conclusie, als zij zegt dat wij
die principiële debatten houden bij
het aannemen van een nieuwe
naturalisatiewet. Die debatten komen
echter iedere keer terug als een partij
of meer partijen menen dat de
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richtlijnen of de normen van die wet
niet worden aangehouden. Het heeft
totaal geen zin zo'n wet aan te nemen,
als deze vervolgens in de lade wordt
geschoven en als mensen voor
naturalisatie worden voorgedragen
die totaal niet voldoen aan die
normen. De Staatssecretaris heeft dit
aspect nu ook niet weggenomen.
Ik kom op de vereisten waaraan
moet worden voldaan. De Staatssecretaris zegt dat mensen in sommige
gevallen ook na een crimineel verleden, zeker als dit oudere feiten zijn
- ik heb dit gezien - door de officier
van justitie worden voorgedragen
voor naturalisatie. Ik heb vorige keer
gezegd dat ik dit best vind.
De officier van justitie moet er
echter bij zetten waarom hij denkt dat
het beter zal gaan. Als hij zegt dat hij
die man of vrouw voordraagt, omdat
hem geen feiten bekend zijn die
naturalisatie in de weg staan en dat
het een betrouwbare Nederlander is
en als ik een enorme of een wat
kleinere straflijst zie, dan is de
opmerking van de officier van justitie
niet ter zake. Daarom kaart ik dit hier
aan.
Als een officier van justitie dat vindt,
vind ik dat best, maar dan moet hij
wel aangeven wat de reden is.
Waarom gaat betrokkene niet meer
stelen, niet meer verkrachten en
noem maar op? Ik had liever dat de
Staatssecretaris die gevallen bij
voorbaat afwees, zodat ik ze hier niet
naar voren behoef te brengen. Ik wil
van de Staatssecretaris weten,
waarom zij toch de gevallen voordraagt, waarvan de officier van justitie
na rijp, ampel of helemaal geen
beraad - hoogstwaarschijnlijk vindt er
wel beraad plaats - zegt dat zij
moeten worden afgewezen.
Volgens mijn schatting zijn er veel
meer dan tien gevallen, waarin de
officier van justitie naturalisatie
afwijst of zich van advies onthoudt.
Waarom draagt de Staatssecretaris
die gevallen toch voor, terwijl het
soms om mensen gaat die een lijst
van veroordelingen hebben? Als zij zo
graag Nederlander willen worden, kan
het Ministerie van Justitie hen toch
enigszins onder druk zetten om
daarvoor hun best te doen? Als wij
het Nederlanderschap nagenoeg
gratis of te gemakkelijk geven, valt
ook die motivering weg.
Ik vindt het niet goed voor de
minderheden, want juist daardoor
worden zij wellicht in diskrediet
gebracht. Verder vind ik het niet goed
voor de persoon in kwestie. Ik hoor
graag van de Staatssecretaris de
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motivering van een eventueel niet
opvolgen van het advies van de
officier van justitie en dus niet de
motivering van het wel opvolgen van
dat advies, want dat vind ik vaak
onbegrijpelijk.
De Staatssecretaris heeft nog meer
opmerkingen gemaakt. Zij gaf in het
kader van de dienstplicht het voorbeeld
van een Fransman. Voor zover ik mij
herinner uit de stukken sloeg dat
echter niet op Frankrijk, maar op een
land in het Midden-Oosten, met heel
andere gedragsregels.

D
Staatssecretaris Korte-Van Hemel:
Mijnheer de Voorzitter! De heer
Janmaat waarschuwde mij dat, wanneer het debat niet leidt tot iets dat
hem zint, hij op deze zaak zal terugkomen. Het gebeurt wel vaker in deze
Kamer dat mensen problemen
hebben, maar als in een democratisch
stelsel een wetsontwerp bij meerderheid is aangenomen, is dat een wet.
De ontwerp-wet op het Nederlanderschap, die hier wordt behandeld en
bediscussieerd, vervolgens door de
Eerste Kamer wordt behandeld en
gepubliceerd in het Staatsblad, zal de
Wet op het Nederlanderschap worden.
Zo gaat dat in dit land!
De heer Janmaat (Centrumpartij): Ik
getroost mij al die moeite, omdat ik
mij in hoge mate zorgen maak over
toeneming van diverse ontwikkelingen
en niet omdat wij in deze Kamer een
aardige discussie willen voeren. De
Staatssecretaris gelooft toch niet dat
ik om wille van een aardige discussie
in deze Kamer weken ga zitten
studeren en dat een halfjaar of langer
volhoud? Ik wens de Staatssecretaris
sterkte toe bij het nieuwe beleid, in de
hoop dat ik een betoog als ik vanmiddag en vorige week heb gehouden,
niet meer hoef te voeren.
Staatssecretaris Korte-Hemel: De heer
Janmaat heeft vervolgens een aantal
opmerkingen gemaakt over het advies
van de Officier van Justitie. Ik zeg hier
nadrukkelijk dat in het naturalisatiebeleid de Officier van Justitie niet het
laatste woord heeft. In onze samenleving heeft de wetgever dat in samenwerking tussen de verantwoordelijke
bewindspersoon en het parlement als
medewetgever. Zo komen in onze
samenleving wetten tot stand. Daarbij
spelen de gevraagde adviezen
uiteraard een rol.

van het advies van de officier van
justitie afwijkt. Dat heb ik al zo vaak
gevraagd. Als het om iemand gaat
die een serie misdrijven heeft begaan,
waarom wijst zij dan het advies van
de officier van justitie af?
Staatssecretaris Korte-van Hemel:
Mijnheer de Voorzitter! Ik vind het
volstrekt onnodig, mede gezien de
veelheid van factoren die hierbij een
rol spelen, dat bij voorstellen tot
naturalisatie in de memorie van
toelichting over de betrokkenen wordt
aangegeven waarom bij de een wel
en bij de ander niet van het advies
wordt afgeweken. Het is een afwegingsproces onder mijn verantwoordelijkheid, dat in de Kamer tot uitdrukking
wordt gebracht. Ik acht het niet
noodzakelijk en voor de betrokkenen
ongewenst om hierop op deze manier
in te gaan.
De heer Janmaat (Centrumpartij):
Dan houden wij toch iedere keer weer
dit soort discussies, want dan doorzie
ik het afwegingsproces niet.
Staatssecretaris Korte-van Hemel:
Mijnheer de Voorzitter! Als in samenwerking met de vaste Commissie voor
Naturalisaties, die de dossiers ter
vertrouwelijke inzage heeft, bij de
mondelinge en schriftelijke voorbereiding blijkt dat de gezamenlijke
wetgevende instanties vertrouwen
hebben in de persoon die wordt
voorgedragen, moet dit voldoende
zijn. Dan is dat ook voldoende.
De heer Janmaat (Centrumpartij): Uit
die gegevens krijg ik dat vertrouwen
niet. De Staatssecretaris zegt mij niet
waarom ik dat vertrouwen wel zou
moeten hebben.
Staatssecretaris Korte-van Hemel:
Vertrouwen kan men nooit iemand
aanpraten. Het gaat om een samenstel
van factoren. Als de heer Janmaat uit
de totale zorgvuldige voorbereiding,
die er op dit moment is en die hij mag
blijven verwachten, dat vertrouwen
niet krijgt, kan ik hem dat vertrouwen
niet geven. De Officier van Justitie is
niet zo maar iemand.
De heer Janmaat (Centrumpartij):
Inderdaad.
Staatssecretaris Korte-van Hemel: Als
de Officier van Justitie met inachtneming van zijn positie en van het
gewicht dat aan zijn advies wordt
toegekend, meent dat hij een gunstig
advies moet uitbrengen, accepteer ik
dat. Zo ligt dat.

De heer Janmaat (Centrumpartij): Als
de Staatssecretaris dat uitmaakt, moet
zij op dit moment zeggen waarom zij

De heer Janmaat (Centrumpartij): Wij
praten nu over het geval dat een
advies ongunstig is.
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Staatssecretaris Korte-van Hemel:
Ook als het advies ongunstig is,
accepteer ik dat. Dat speelt dan mee
in het totale wegingsproces. Dat kan
dan bij voorbeeld betekenen dat zo'n
verzoek wordt aangehouden. De
richtlijnen laten dit ook toe. Het kan
zelfs betekenen - dan wijs ik weer op
de richtlijnen - dat in bijzondere
gevallen het naturalisatieverzoek
wordt afgewezen, want wij praten
over naturalisaties bij wet.
De heer Janmaat (Centrumpartij): Zo
overtuigt de Staatssecretaris mij toch
niet. Als de Staatssecretaris zegt dat
zij het advies naast zich neerlegt en
dat het alleen maar heeft meegewogen...
Staatssecretaris Korte-van Hemel: Ik
leg het advies niet naast mij neer.
De heer Janmaat (Centrumpartij): Het
advies wordt meegewogen, maar de
strekking van het advies wordt
afgewezen en zo iemand wordt wel
voorgedragen voor naturalisatie. Als
in dat geval in het dossier niet staat
waarom dat gebeurt, begrijp ik dat
toch niet. Dan kunnen wij tot morgenochtend doorgaan met deze discussie. Dat heeft geen zin.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De wetsontwerpen worden, na
goedkeuring van de onderdelen,
zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: De fractie van de
Centrumpartij wordt aantekening
verleend, dat zij geacht wenst te
worden tegen de wetsontwerpen nrs.
17827, 17828, 17829,17831, 17832,
17 834, 17 835, 17839 t/m 17 842,
17848, 17861 t/m 17866,17871,
17879 t/m 17881, 17884, 17886 t/m
17889, 17891 t/m 17894, 17908,
17909, 17913 en 17914 te hebben
gestemd.

Aan de orde is de behandeling van
het verslag van een mondeling
overleg over de Kampeerwet (17 600XIV, nr. 53).
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Faber (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! De kampeerwet is nog niet
in werking getreden. Er zijn een aantal
signalen, dat erin bepaalde gemeenten
van ons land een te grote recreatieve
druk dreigt te ontstaan als de wet
zoals die nu luidt, in werking treedt.
Men moet zijn verstand dan niet op
slot zetten, maar proberen na te gaan
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hoe dat probleem kan worden
opgelost. Het gaat mij niet om het
kamperen bij de boer - dit wil ik
volstrekt onverlet laten - maar om het
kamperen bij particulieren in hun
tuintjes. In sommige gemeenten, bij
voorbeeld in Zeeland en op de
Waddeneilanden, kan dit tot problemen leiden.
De vraag is gesteld, onder andere
door de voorzitter van de kampeerraad,
of het wel zo goed is om een wet die
nog niet in werking is getreden, nu al
weer te wijzigen. Er zijn precedenten
in dit opzicht. Ik noem bij voorbeeld
de wijziging van de Grondwaterwet
en de wijziging van de Wet
hygiëne en de veiligheid Zweminrichtingen.
Dit zijn voorbeelden van wetten die
nog niet in werking waren getreden
toen de Staten-Generaal het wijs
vonden tot een wijziging over te gaan.
Ik vind dat men het gemeenten niet
aan kan doen, als het recreatieve
water tot de lippen is gestegen om
geen deel van de verantwoordelijkheid
bij de gemeentebesturen te leggen.
Het past heel goed in ons systeem
van de gedecentraliseerde eenheidsstaat om gemeenten hun eigen
verantwoordelijkheid te geven. Als
het niet meer gaat op de Waddeneilanden of in Zeeland, moeten de
gemeentebesturen de mogelijkheid
van een ontsnappingsclausule krijgen,
opdat zij het kamperen bij particulieren
in hun tuintjes aan banden kunnen
leggen.
De heer Metz (VVD): Ik ben erg blij
dat hij een mondeling overleg over
deze kwestie heeft aangevraagd. Hij
houdt een prachtig en weloverwogen
betoog, maar zou hij concreet kunnen
aangeven waar de problemen liggen
in het land met betrekking tot het
kamperen?
De heer Faber (CDA): De vaste
Commissie voor de Politie gaat in juli
naar de gemeenten Veere en Domburg.
Die gemeenten hebben gevraagd of
wij komen kijken omdat zij het niet
meer aan kunnen. Het politietoezicht
schiet tekort. Ik ben van mening dat
het plaatselijk gemeentebestuur deze
problemen het beste kan beoordelen.
Ik neem de gemeenteraad en het
gemeentebestuur serieus.
Als zo'n gemeentebestuur ons bijna
smeekt om een uitzondering op de
algemene regel te maken, dan ben ik
hier in Den Haag niet zo eigenwijs om
daar niet naar te kijken. Overigens
hoop ik zo dadelijk een motie op dit
punt in te dienen.
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De heer Metz (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De heer Faber geeft geen
exacte voorbeelden. Hij zegt dat er
ergens problemen zijn. Ik vraag hem
precies aan te geven waar zich in het
land problemen voordoen.
De heer Faber (CDA): Ik heb ze
genoemd: Veere en Domburg. Het
college van gedeputeerde staten van
Zeeland heeft mij een telegram
gestuurd om op de weg die wij met
het CDA zijn ingeslagen, verder te
gaan. Ik heb ook bericht gehad van de
Waddeneilanden. Ik dacht dat dit
duidelijke voorbeelden zijn.
De heer Metz (VVD): De heer Faber
roept inderdaad prachtige teksten. Het
mondeling overleg is aangevraagd
om over een wijziging van artikel 27,
lid 2 te praten. Nu komt de heer Faber
met problemen die wat het kamperen
betreft, met geheel iets anders te
maken hebben. Bij de voorbeelden
die hij van Zeeland geeft, gaat het om
een geheel andere kwestie. Als de
politie daar ingrijpt omdat er illegaal
wordt gekampeerd op de openbare
weg, is het terecht dat het gemeentebestuur en het provinciaal bestuur in
Zeeland via de politie ingrijpen. De
heer Faber moet zich nu beperken tot
artikel 27, lid 2. Daarover moet hij
concrete voorbeelden geven. Hij moet
niet in de ruimte kletsen.
De Voorzitter: Mijnheer Metz, wilt u
bedenken dat de interrupties niet
langer dan twee minuten mogen
duren?
De heer Faber (CDA): Ik denk dat er
een misverstand is bij de heer Metz. Ik
denk dat hij het heeft over de kranteberichten over illegaal kamperen. Het
telegram van het college van gedeputeerde staten van Zeeland en van de
gemeenten Veere en Domburg heeft
betrekking op artikel 27, lid 2.
Mijnheer de Voorzitter! Ik vind dat
de Minister een goede weg heeft
gewezen. Hij heeft gezegd: als wij dit
willen veranderen, moet de Kamer dit
bij motie uitspreken. De Kampeerwet
moet in werking treden. Artikel 49
biedt de mogelijkheid, een enkele
bepaling uit te zonderen. Ik vraag de
Minister daarvan gebruik te maken.
Deze gedachte is neergelegd in een
motie, die ik hierbij indien.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Faber en
De Boois wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,

overwegende, dat sommige gemeenten bij de inwerkingtreding van artikel
27, lid 2, van de Kampeerwet geconfronteerd kunnen worden met een te
grote recreatieve druk;
verzoekt de Regering, te bevorderen,
dat artikel 27, lid 2, dusdanig wordt
gewijzigd, dat uitzonderingen op de
algemene regel mogelijk worden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 54 (17 600-XIV).

D
Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Mijn fractie vindt het in
het huidige patroon van recreëren
normaal dat loges ook in de tuin
kamperend worden ondergebracht.
Daartoe biedt artikel 27, lid 2, van de
nieuwe Kampeerwet, die nog in
werking moet treden, de mogelijkheid,
zowel bij de boer als bij degene, die in
dichtere woonbebouwing woont. De
oprekking van dit artikel door amendering tijdens de behandeling van de
wet in de Kamer had indertijd niet de
steun van mijn fractie.
Er zaten te veel mogelijkheden in
voor het uit het hand lopen van de
situatie, vooral doordat de commerciële basis om in de eigen tuin te laten
kamperen te groot zou worden. Het
commerciële element is overigens op
zichzelf niet onoverkomelijk. Er zijn
echter excessen denkbaar. Die zijn
ook voorzien door enkele gemeentebesturen. Zij hebben ons daarop
geattendeerd. Daarom achten wij het
gewenst, dat die gemeentebesturen
een mogelijkheid tot inperking van
deze kampeervrijheid wordt gegeven.
Nadrukkelijk willen wij daarbij
verklaren dat artikel 27, lid 2, de
normale situatie betreft, geamendeerd
en wel, en dat inperking via het
bestemmingsplan moet worden
geregeld bij wijze van uitzondering.
Het gemeentebestuur stelt daarmee
expliciet een bestuursdaad. Die
bestuursdaad kan door een betrekkelijk
simpele toevoeging aan artikel 27, lid
2, van de wet worden geregeld, zo in
de geest van: en voor zover het
bestemmingsplan zich niet uitdrukkelijk tegen een zodanig gebruik van de
daarin gelegen gronden verzet. Wij
verzoeken de Regering, een dergelijke
aanvulling van de Kampeerwet ten
spoedigste te bevorderen, zodat de
inwerkingtreding van de nieuwe
Kampeerwet niet nog langer vertraagd
hoeft te worden.

gehoord de beraadslaging;
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in kampeerspoken geloven, die het
staan, zonder dat enige overheid het
CDA hier thans naar voren brengt en
recht heeft zich daarmee te bemoeien.
Mevrouw Lambers-Hacquebard
ook omdat wij de burger nog een
In de Kampeerwet blijft alleen artikel
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! De
beetje vrijheid gunnen, zien wij
27, lid 2, over als vrijplaats en als
heer Faber heeft gewezen op precedenabsoluut geen heil in de wijze waarop
bepaling, waar de bemoeienis van de
ten bij het wijzigen van de wet
de heer Faber nu doende is de tenten
overheden terugtreedt ten gunste van
voordat zij in werking is getreden. Ik
omver te blazen. De fractie van de VVD
de eigen vrijheid van de kampeerder
wil vooropstellen dat dit in het
gaat ervan uit, dat Minister
en de bewoners die toestemming
algemeen iets is waarbij je zeer grote
Braks, die ook lid van het CDA is,
moeten geven.
terughoudendheid moet betrachten.
verstandiger is en zich niet door zijn
Zowel
naar
tijd
als
naar
aantal
Naar het oordeel van mijn fractie is de
partijgenoot uit zijn tent zal laten
kampeermiddelen is deze vrijheid
wijziging van de Grondwaterwet een
lokken.
strak
gelimiteerd.
Niettemin
spreekt
van de voorbeelden, die op zijn
Ik heb de eer u, mijnheer de Voorzitter,
de heer Faber van het CDA in het
zachtst gezegd minder gelukkig is te
een motie te overhandigen. Het woord
mondeling
overleg
van
22
juni
noemen. Wij hadden liever gezien dat
is weer aan u.
die wijziging niet zou zijn doorgevoerd; jongstleden van een mogelijk catastrofaal
effect.
Het
is
niet
erg,
als
iemand
wij vonden haar ook niet passend.
De Voorzitter: U mag de motie ook zelf
zich krachtig uitdrukt, maar als daarbij
voorlezen, als u dat wil. Ik begrijp
Dat is dan terzijde, wat niet terzijde
nauwelijks argumenten op tafel
echter dat u dat liever niet doet.
is, is dat niet alleen geldt dat terugkomen, maakt de aankondiging van
houdendheid past bij het wijzigen van
zo'n catastrofe weinig indruk.
een wet voordat zij in werking treedt,
Motie
In 1980 dienden VVD en CDA te
maar dat ook geldt dat meer specifiek
zamen een amendement in om dit
de verwachting is gewekt dat de wet,
De Voorzitter: Door het lid Metz
beetje vrijheid in de wet op te nemen.
met haar feilen misschien, een tijd
wordt de volgende motie voorgesteld:
Ook toen werden de Waddeneilanden
- vier jaar - zou gelden om daarna
door de kampeerders bepaald niet
De Kamer,
geëvalueerd te worden. Ik stel dit
geweerd. De behandeling van de
voorop, omdat mijn fractie niet doof
gehoord de beraadslaging;
ontwerp-Kampeerwet heeft nogal wat
en blind is voor de zorgen, die zich
tijd in beslag genomen, zoals de heer
verzoekt de Regering, alvorens
voordoen ten aanzien van de uitwerFaber zich wellicht beter dan ik zal
wijzigingen voor te stellen of opschorking, die geldt voor artikel 27, tweede
herinneren, omdat ik hier nog niet
ting te overwegen van de Kampeerwet,
lid.
lang rondloop. Tijdens die behandeling
eerst in overleg te treden met betrokAls ik beide elementen combineer,
heeft de fractie van het CDA in het
ken organisaties, zoals de ANWB, de
kom ik tot het uitgangspunt dat artikel
geheel geen dreigende kampeercataKampeerraad en de VNG en de Kamer
27, tweede lid, onder normale omstan- strofe gesignaleerd.
van de resultaten van dit overleg op
digheden regel moet zijn en dat er
In het mondeling overleg heeft de
de hoogte te brengen,
aanleiding is te bezien of in aanvullenheer Faber weliswaar het onbehagen
de zin een reële mogelijkheid is in te
en gaat over tot de orde van de dag.
van de Waddeneilanden naar voren
bouwen voor gemeenten om in
Naar mij blijkt, wordt deze motie
gebracht, maar werkelijk nieuwe
extreme situaties tot optreden te
gefundeerde feiten heeft hij niet
voldoende ondersteund.
komen.
gemeld of vergeten te melden. Voor
Zij krijgt nr. 55(17 600-XIV).
Ik hoor graag het oordeel van de
de fractie van de VVD is het volstrekt
Minister, zowel over de vorm waarin
onbegrijpelijk, dat deze woordvoerder
hij denkt dat het kan gebeuren als
D
van het CDA in 1983 het tegengestelde
over de concrete inhoud van zo'n
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer
wil bereiken van hetgeen de woordbepaling en over het tempo, waarin
de Voorzitter! Ik moge beginnen met
voerder van het CDA in 1980, de heer
dat kan. Een randvoorwaarde voor
collega Metz geluk te wensen met zijn
Van Leijenhorst wenste, toen hij te
mijn fractie is, dat het gaat om
maiden speech. Hij vertelde dat hij
zamen met mijn fractiegenoot de heer
uitzonderingen op de regel. Met
hier nog niet zo lang rondloopt, maar
Evenhuis een amendement indiende.
andere woorden, het gaat erom dat
zoals uit zijn bijdrage blijkt voelt hij
Bovendien stemde de heer Faber zelf
de gevaarloze vrijheid in de recreatie,
zich kennelijk toch wel zo vrij als een
loyaal voor. Het is echt geen fraai
die met de nieuwe Kampeerwet zal
vogel in de lucht.
bestuur om zelfs voordat een wet van
worden bevorderd, blijft bestaan.
Mijnheer de Voorzitter! 'Ze wilden
kracht wordt, op basis van een
Het mag niet tot een onevenredige
wel, maar ze durfden niet! ' Dat zou
veronderstelling een belangrijk artikel
vertraging van de totstandkoming van onderuit te halen. Zo worden, voordat
men in het land wel eens van Regering
de nieuwe Kampeerwet leiden.
en Kamer kunnen zeggen als het over
de tent goed en wel is geplaatst, de
Hiermee mag beslist niet het hek van
de Kampeerwet gaat die al twee jaar
stokken al uit de grond getrokken.
de dam zijn voor allerlei nieuwe
in het Staatsblad staat, maar die nog
De Voorzitter: Mag ik u verzoeken uw
wensenlijstjes en nieuwe aanpassinsteeds niet in werking is getreden. De
betoog af te ronden? U bent al ver
gen van wat misschien als feilen in de
geplande datum van inwerkingtreding
over de tijd heen.
wet zou kunnen worden aangemerkt.
- 1 september 1983 - zal vrijwel zeker
Dat moet eerst bij de evaluatie
De heer Metz (VVD): Mevrouw Jorrits- niet worden gehaald. Men durft de
worden beoordeeld.
ma geeft straks een minuut; misschien vrijheid, die de wet biedt, blijkbaar
niet erg aan uit vrees voor wantoestankan ik een minuutje bij u stelen.
D
den. Is die vrees wel gerechtvaardigd?
De Voorzitter: Helemaal niet, u bent
Tegen de vrijstelling overeenkomstig
De heer Metz (VVD): Mijnheer de
over de tijd heen.
artikel 21 voor kamperen bij de boer
Voorzitter! De Kampeerwet schept de
De heer Metz (VVD): Uit een oogpunt
met vijf kampeermiddelen lijken
mogelijkheid om gedurende maximaal
van zorgvuldigheid en omdat wij niet
weinig bezwaren te bestaan. Ook mijn
vier weken met maximaal drie tenten
fractie is deze vrijheid welkom.
of een caravan bij iemand in de tuin te

D
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Van Rossum
Artikel 27 staat toe om in elke tuin
en waar dan ook drie kampeermiddelen te plaatsen. Hoe het daarmee zal
gaan, is nog maar de vraag; wat dat
betreft zijn wij niet erg optimistisch.
Ons voorstellingsvermogen ten
aanzien van de mogelijke uitwerking
van een overigens - dus behalve het
maximum aantal kampeermiddelen onbeperkte vrijheid schiet te kort.
Niettemin is het denkbaar dat op
bepaalde plaatsen - bij voorbeeld de
Waddeneilanden - problemen
ontstaan.
Hoe denkt de Minister over de
gedachte om bepaalde gemeenten
middelen te verschaffen opdat hier zo
nodig paal en perk kan worden
gesteld? Weliswaar zal binnen vier
jaar na inwerkingtreding van de wet
de praktische uitwerking ervan
getoetst worden, maar is het reëel om
aan te nemen dat, wanneer zich op
grond van artikel 27, tweede lid, een
explosieve ontwikkeling zou voordoen
die zich enkele jaren kan voortzetten,
terugdraaien van die ontwikkeling
onmogelijk is? Een wet is tenslotte
bedoeld om orde te scheppen of orde
te bewaren, maar niet om wanorde te
laten ontstaan.

D
Minister Braks: Mijnheer de Voorzitter!
Ik wil beginnen met de heer Metz te
feliciteren met zijn eerste optreden in
deze Kamer. Het doet mij genoegen
dat het ging over een onderwerp dat
ons allen zeer aan het hart ligt, zeker
nu het kampeerseizoen nadert. Met de
wet zelf zijn natuurlijk nog geen
ervaringen opgedaan, want hij is nog
niet in werking getreden. Het kampeerseizoen is eigenlijk nog niet begonnen.
Hoe een en ander in de praktijk zal
uitpakken, moeten wij dus nog
afwachten.
Mijnheer de Voorzitter! Tijdens het
mondeling overleg heb ik er al op
gewezen dat de Kamer bewust artikel
27, lid 2, in de wet heeft ingevoegd
via een amendement. In de wet is ook
sprake van andere vrijheden, zoals het
kamperen in het open veld onder
bepaalde omstandigheden - artikel
27, lid 3 - en het kamperen bij de
boeren - artikel 21 - waarvan ook de
heer Van Rossum melding maakt.
Die vrijheden zijn gekoppeld aan
bestemmingsbepalingen in het kader
van de ruimtelijke ordening. Dat is
echter niet het geval met het tweede
lid van artikel 27. Daar is sprake van
kampeervrijheid bij bebouwde
eigendommen die bewoond zijn. Er is
hier dus wel sprake van enige regulering omdat de bewoner van het
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betreffende perceel altijd nog toestenv
ming moet geven.
Toch menen wij dat dit in bepaalde
gebieden meteen hoge kampeerdichtheid aanleiding kan geven tot zorg of
problemen. Het is echter naar mijn
mening te vroeg, te zeggen dat dit in
de praktijk niet zal werken.
In de Kamer is afgesproken dat na
vier jaar een evaluatie plaats zou
vinden om dan een meer op de
praktijk afgestemd oordeel te kunnen
uitspreken.
In het mondeling overleg is mij
verzocht, art. 49 te hanteren, ten einde
art. 27, lid 2 niet in werking te doen
treden. Op staatsrechtelijke gronden
vond ik dat geen goed begaanbare
weg; het was nl. de uitdrukkelijke
wens van de Kamer om juist dit deel
van de wet op te nemen. Ik stel het
daarom op prijs als de Kamer zich
opnieuw uitspreekt als dat al gewenst
zou zijn.
Ik vind het nodig, zo snel mogelijk
de Kampeerwet in werking te laten
treden; ze staat inderdaad al twee jaar
in het Staatsblad, maar functioneert
nog steeds niet. Het was ons voornemen om dit per 1 september a.s. te
realiseren, maar het interdepartementaal overleg, met name met betrekking
tot de invulling van artikel 13, de
gezondheidsvoorwaarden, vraagt iets
meer tijd. Ik hoop toch zo vroeg
mogelijk in het najaar de wet van
kracht te doen worden.
Als de Kamer de wens uitspreekt
om de toepassing van art. 27, lid 2
nog eens te heroverwegen, dan zal ik
dat uiteraard serieus nemen in die zin,
dat wanneer die heroverweging nog
niet tot een aanpassing heeft geleid
op het moment waarop de wet van
kracht wordt ik dan met de uitnodiging
van de Kamer in de hand art. 49
inderdaad zal toepassen. Ik hoop, dat
het zover niet komt.
Wij zullen dan zo snel mogelijk in
overleg treden met de betrokken
instanties; de VNG, de ANWB, de
Kampeerraad. De laatste twee
instanties hebben zich overigens al
uitgesproken. Op basis van dat
overleg zullen wij een eventuele
wijziging in overweging nemen, een
wijziging die naar mijn mening niet te
ver mag gaan en slechts gericht mag
zijn op die mogelijke verschijnselen in
de gebieden met een zeer intensieve
kampeerdruk, zoals de Waddeneilanden en mogelijk ook het zuidwesten
van het land. De wijziging dient er
mijns inziens toe te leiden dat het
huidige artikel 27, tweede lid op 95%
van het Nederlandse grondgebied van
toepassing blijft.

Kampeerwet

Hoe zouden wij hieraan tegemoet
kunnen komen? Het lijkt mij niet juist
in te gaan op de suggestie van
mevrouw De Boois om hier ook een
relatie te leggen naar het bestemmingsplan. Ik heb al gezegd dat er
een ander toetsingselement in zit,
omdat er een bebouwd en bewoond
perceel bij moet zijn. Het is wel
mogelijk om de bevoegde minister de
mogelijkheid te geven om op verzoek
van de gemeentebesturen positief te
beschikken als zij vragen te worden
ontheven van de plicht tot toepassing
van dit artikel op hun grondgebied.
Dat verzoek kan dan slechts ingewilligd
worden na individuele beoordeling
door de Minister van Landbouw.
Als wij tot deze conclusie zouden
komen - ik wil het overleg dat de heer
Metz vraagt zeker respecteren - zal ik
de desbetreffende instanties met
spoed raadplegen. Mocht dat tot een
dergelijke conclusie leiden, dan vraag
ik de Kamer dan ook zeer snel een
noodzakelijke wetswijziging in
behandeling te namen, ten einde te
voorkomen dat art. 49 inderdaad
moet worden gehanteerd om het
probleem op te lossen.
Mochten wij na overleg niet zo snel
tot de beoogde aanpassing kunnen
komen, dan zal toepassing van dat
artikel onder bepaalde omstandigheden noodzakelijk zijn, maar ik hoop
dat dit tot een uitermate beperkte
vertraging aanleiding zal geven, in
ieder geval zo beperkt dat voor alle
burgers en besturen tijdig voor het
volgende seizoen duidelijkheid is
geschapen.
De Voorzitter: Ik stel voor, de spreektijd in tweede termijn te bepalen op
één minuut per spreker.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Faber (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik constateer tot mijn
vreugde dat de Minister en ik op
precies dezelfde lijn zitten. De algemene regel van artikel 27, lid 2 moet
gehandhaafd blijven. Er moet een
mogelijkheid komen dat gemeenten
die daarom verzoeken, ontheffing
krijgen van die algemene regel. Dat is
het systeem zoals de Minister dat op
dit moment suggereert. Ik kan mij
daar volledig in vinden. Ik voeg er nog
aan toe dat overleg moet worden
gevoerd met de betrokken organisties,
zoals de Rekron en met gemeentebesturen die nu aan de bel hebben
getrokken, omdat die de situatie in
hun eigen gebied het beste kunnen
beoordelen.
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D
Mevrouw de Boois (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Mijn fractie is niet erg
gelukkig met de toezegging van de
Minister. Ook uit het oogpunt van
wetssytematiek is het niet goed o m
geen koppeling met de ruimtelijke
ordening te maken. Andere artikelen
worden wel in het bestemmingsplan
geregeld. In dit geval zou het schieten
met een kanon op een mug zijn, als
de Minister de ontheffing moet gaan
geven. In deze tijd van deregulering
en van decentralisatie, zou dat
werkelijk de klok terugdraaien zijn.
Wij vinden het heel terecht als het
bestemmingsplanprincipe als een
draad door de hele wet loopt. Wij
bevelen dit de Minister graag aan als
de enige juiste richtlijn. Als enig juiste
plaats om over de zaak te beslissen is
de gemeente en niet de Minister. Dat
is e c h t t e dol.

D
Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Het
positieve element in het antwoord
van de Minister voor mijn fractie is,
dat er geen of buitengewoon beperkt
uitstel is. Een ander element is, dat er
overleg met de betrokken organisaties
wordt gevoerd. Als er ooit een
overbodige motie is geweest, gooit
die van de heer Metz hoge ogen.
Ik wil toch een kanttekening maken
bij het niet koppelen aan het bestemmingsplan. De Minister zegt dat er
een toetsingselement in zit, namelijk
dat het moet gaan o m een bewoond
of bebouwd perceel. De Minister moet
toch echt even uitleggen hoe hij dat
uitwisselbaar kan achten met de
koppeling aan het bestemmingsplan,
mede gelet op de verdere systematiek
van de wet. Het lijken mij twee heel
verschillende toetsingselementen.
Ik wil er zeer nadrukkelijk voor
pleiten o m die aansluiting bij de
ruimtelijke ordening te maken en het
dan zo in het vat te gieten dat uit de
wet duidelijk blijkt dat het, via de
koppeling aan het bestemmingsplan,
inderdaad o m uitzonderingen op de te
handhaven algemene regel gaat.

D
De heer Metz (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de Minister voor
zijn uitgebreide opmerkingen. Ik w i l
nog een citaat uit de brief van de
Kampeerraad onder de aandacht
brengen van zowel de Minister als de
heer Faber: 'wanneer de wetgever
tegen alle verwachtingen en verzekeringen in de door hem vastgestelde
wet wijzigt nog voordat zij is ingevoerd
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en zonder dat er sprake is van gegevens die bij de totstandkoming van de
wet niet bekend waren of bekend
mochten worden verondersteld,
wordt de rechtszekerheid ernstig
ondermijnd'.
Deze brief was namens de Kampeerraad ondertekend door de heer
Aantjes, in kringen van de heer Faber
geen onbekende. Ik wil hiermee
aangeven dat duidelijkheid in deze
zaak toch wel gewenst is en dat wij in
dit land nu maar eens moeten
stoppen met alles bij regeltjes te
regelen, ook als het gaat om 3 tentjes
in de tuin van mijn tante.

D
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! Ik dank de Minister voor
zijn beantwoording. Ik denk dat als er
wat gewijzigd moet worden, ik dan
met de Minister mee moet werken o m
dat in ieder geval snel te doen.
Anders komen w i j in nog veel grotere
perikelen. Bij dat regelen brengt de
Minister naar mijn mening duidelijk
een scheiding aan. Er zijn bepaalde
artikelen waar de Wet op de Ruimtelijke
Ordening wel op van toepassing is.
Als het o m een particulier tuintje gaat,
lijkt mij dat niet juist, vooral omdat
het dan om een klein gedeelte van het
jaar gaat. Ik denk dat het dan goed is
om dat binden aan degene die dat
pand bewoont.
Ik ben ook met mevrouw De Boois
niet erg gelukkig als de Minister
ontheffing gaat geven. Als w i j spreken
over de autonomie van gemeenten en
over decentralisatie, lijkt het mij dat
dit meer bij de gemeentebesturen
thuishoort dan bij de Minister zelf. Het
overleg met de Kampeerraad en de
ANWB lijkt mij niet zo gelukkig, omdat
deze instellingen hun mening al
duidelijk kenbaar hebben gemaakt.
Als zij die zo duidelijk kenbaar maken,
is het toch niet meer nodig daarover
overleg te plegen.

D
Minister Braks: Mijnheer de Voorzitter!
Wat de verdere raadpleging betreft
zouden wij moeten bezien hoe de
Kampeerraad is samengesteld. De
stemmen die al duidelijk kenbaar zijn
gemaakt, moeten wij ook mede
wegen. De heer Van Rossum kwam terug op de raadpleging van ANWB en
Kampeerraad. Natuurlijk heb ik niet
voor niets gezegd dat wij hun standpunt ten aanzien van de toepassing
van dit artikel kennen. Als ik echter tot
een wijziging kom, is er een nieuw
discussiepunt. Daarover zal ik dan ook
graag een oordeel vragen.

Kampeerwet

Er is een koppeling gelegd met de
ruimtelijke ordening. Gelet op de
bedoeling van artikel 27, lid 2, ben ik
daarin niet ten onrechte terughoudend
geweest. Het gaat er juist om de
burger in dit opzicht een grote mate
van vrijheid te geven. Als wij dit dan
koppelen aan nogal ver gaande
bestemmingsbepalingen, dan nemen
wij ten opzichte van de individuele
burger nogal wat terug van de
bedoelingen van dit wetsontwerp. In
zijn intentie is dit wetsontwerp juist
niet zo omstreden geweest. Daarom is
er een duidelijk onderscheid tussen
de andere vrijheden en deze vrijheid,
die duidelijk betrekking heeft op de
individuele burger en zijn directe
relaties.
Mevrouw De Boois heeft mij
desalniettemin gevraagd dit nog eens
serieus te overwegen. Ik wil dat ook
wel doen. Het was alleen nog maar
een suggestie in een bepaalde
richting. Het gaat erom de intentie
van dit wetsartikel overeind te
houden. Het gaat erom een zodanig
regeling te treffen dat excessen en
niet bedoelde gevolgen voorkomen
kunnen worden.
Ik begrijp dat men terughoudend
staat tegenover onze opvatting dat
daarvoor een ministeriële goedkeuring
nodig is. Ik vrees echter dat wij
schipbreuk leiden als wij de gemeenten
voor het gehele grondgebied, en dus
aan de burgers die er permanent
wonen toestemming verlenen op hun
plekje een tent neer te zetten en
tegelijkertijd de andere burgers die er
niet wonen dit laten vragen. Wij
moeten voorzichtig zijn als wij zonder
meer die bevoegdheid bij de gemeenten willen laten. Daarom acht ik een
toetsing op het andere niveau wel
gewenst. Wij zullen dit echter zeer
uitdrukkelijk overwegen.
De heer Metz sprak over de rechtszekerheid naar de burger en de
wijziging op het moment dat de wet
nog niet van kracht is. Er zijn een
aantal voorbeelden genoemd. In het
algemeen is het juist dat wij daarmee
zeer voorzichtig moeten zijn. In de
wetgeving in Nederland zijn er echter
zoveel precedenten dat deze toevoeging aan het rijtje de situatie in
Nederland beslist niet zal ontsieren.
Ik wijs onder meer op de gang van
zaken bij de Leegstandwet. Er zijn
zelfs initiatiefwetsontwerpen uit deze
Kamer, die al aan wijziging toe zijn
voordat zij de Eerste Kamer bereiken.
Dit is dan nog afgezien van de
opmerking over de Grondwaterwet,
die misschien om politieke redenen
niet gewijzigd had moeten worden.
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Dit is inderdaad iets heel anders.
Het spijt ons zeer dat dit stuk van de
relatienota zo traag tot stand komt,
mede doordat de beheerswetgeving
er nog steeds niet is. Inmiddels zijn er
met ingang van 1 januari van dit jaar
veranderingen aangebracht, waardoor
het voor boeren wat aantrekkelijker is
om een contract te sluiten in het kader
van de relatienota.

Mijn fractie betreurt het echter ten
zeerste dat het beleid in het kader van
de relatienota verschrikkelijk traag op
gang komt. Een wijziging van de
begroting die meer dan de helft
omvat van de gehele begrotingspost,
is alarmerend. Het kan er namelijk toe
leiden dat andere departementen, of
het departement zelf, denken: nou ja,
laten wij dit instrument van beleid
maar laten schieten, er is kennelijk
geen belangstelling voor.
Wij zouden de Minister met nadruk
willen verzoeken: houd u vast aan
het relatienotabeleid. Reserveer in de
toekomst geld voor uitvoering van dit
beleid, want het bedrag dat vorig jaar
gemoeid was met de uitvoering van
het beleid, 4 miljoen, zal ongeveer
8.000 ha hebben betroffen. Ik herinner
de Minister aan de motie van de
collega's Van Noord en Faber die is
ingediend op 21 maart van dit jaar bij
de behandeling van de Nota landelijke
gebieden, waarin wordt gevraagd o m
in ieder geval de eerste fase van de
100.000 ha in het kader van de
relatienota uit te voeren.
Een belangrijk deel van de eerste
fase 100.000 ha is het deel Relatienota-contracten met boeren. 8000 ha is
dan echt een beetje erg weinig en met
de cijfers van de Voorjaarsnota van
vorig jaar maakt de Minister ons niet
geruster op de ontwikkelingen van het
beleid. Wij zouden dan ook graag
hebben dat hij toezegde dat de
financiën nooit te klem kunnen zijn
bij de uitvoering van het relatienotabeleid in de toekomst.
Dit beleid heeft vermoedelijk nog
wel toekomst, zeker nu het aankopen
in het kader van de relatienota
vertraagd dreigt te worden of niet
uitgevoerd dreigt te worden. Je krijgt
dan toch een beetje een overgang
naar de situatie waarin contracten
gesloten moeten worden. Niet dat er
sprake is van communicerende vaten,
want in dit geval komen veel terreinen
in aanmerking voor aankoop, die echt
met een beheersovereenkomst niet
gebaat zijn. Wat dit betreft is het maar
een marginale verschuiving.
Wij willen het echter wel onder de
aandacht van de Minister brengen, te
meer omdat het landbouwkundige
beleid zich nog steeds verder verwijdert van hetgeen uit een oogpunt van
natuurbehoud nuttig zou zijn voor
sommige landbouwgronden. Dit
houdt in dat het relatienotabeleid
meer dan ooit nodig zal zijn.
Wij willen graag dat de Minister ter
gelegenheid van de indiening van de
begroting van 1984 een duidelijk
overzicht geeft van de toekomstige
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Braks
Ik doe een beroep op de Kamer tot
snelheid als wij tot die conclusie
komen. Ik ga er daarbij vanuit dat de
motie-Faber wordt gesteund. Ik hoop
dat bij die wijziging niet allerlei
andere zaken, die ook nog ter discussie
kunnen komen in het kader van de
Kampeerwet, aan de orde zullen
komen. Dat is onze zorg, gezien de
noodzaak van een spoedige inwerkingtreding.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, morgen
over de ingediende moties te sternmen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsontwerp Wijziging van
hoofdstuk XIV (Departement van
Landbouw en Visserij) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor
het jaar 1982 (wijziging naar aanleiding
van de Voorjaarsnota; eerste wijzigingsvoorstel) (17771).
De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D
Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Mijn fractie wil op één
onderdeel van dit pakket van wijzigingen van verschillende artikelen nog
wat nadere opheldering hebben,
namelijk over de wijziging van artikel
169. In de toelichting op de wijziging
staat dat de verlaging van het onderhavige artikel - het gaat hierbij over
de relatienota - samenhangt met de
beleidsaanpassingen 1982.
Als door een adder gebeten,
reageerden w i j , w i j wisten niets van
beleidswijzigingen. Wij vroegen er
dan ook naar. In een latere toelichting
zegt de Minister dat de zaak anders
zit. Hij zegt niet: ik heb me vergist. In
het antwoord op het voorlopig
verslag komt nu te staan: 'De verlaging
hangt samen met de vertraging bij de
aanwijzing van relatienota-gebieden,
waardoor de planvorming in die tijd is
verschoven.'

ontwikkelingen van het relatienotabeleid, ook met betrekking tot de
financiën. Nog steeds is het namelijk
niet duidelijk wat op dit punt de
negatieve bruidsschat van CRM was
die werd ingebracht.

D
Minister Braks: Mijnheer de Voorzitter!
Inderdaad hebben wij in tweede
instantie wat duidelijker aangeven
wat de oorzaak is van de nogal
substantiële reductie van het begrotingsartikel. Het is een gevolg van de
vertraging van de aanwijzing en van
de totstandkoming van de daarmee
samenhangende beheerscontracten.
Onder de gegeven omstandigheden is
dat een realiteit die inderdaad ook
door ons als onwenselijk wordt
gezien. Dat is dan ook de reden
waarom wij bevorderd hebben, dat de
voorwaarden voor de totstandkoming
van beheersovereenkomsten met
ingang van dit jaar zodanig versoepeld
zijn dat wij ervan uitgaan dat het tot
stand komen van de contracten wat
gemakkelijker zal verlopen.
Nu is er inderdaad sprake van een
substantiële verlaging. Het is inderdaad de bedoeling dat de intenties
van het relatienotabeleid overeind
blijven. Gelet op de budgettaire
problematiek ligt het voor de hand
- dat blijkt ook wel uit de voorstellen
die ik helaas onder budgettaire druk
moet doen - dat er iets meer druk zal
komen te staan op de beschikbare
middelen ten behoeve van de aankoop
reservaatgebieden dan voor de
uitvoering van het beheersbeleid in
dat kader.
In dat licht hoop ik ook dat w i j vrij
snel de nieuwe beheerswet tot stand
kunnen brengen. Het is echter
geweldig complex. Hierbij zijn ook de
Pachtwet en allerlei andere wetgeving
met betrekking tot natuurbehoud aan
de orde. Desalniettemin hoop ik dat
zeer snel te kunnen afronden.
Ik geloof dat w i j inzake de afgesloten
beheerscontracten inderdaad op
continuïteit moeten kunnen rekenen.
Als wij op dit moment onder vrijwilligheid een contract afsluiten, beogen
wij daarmee bescherming van de
natuur op langere termijn en zijn de
eerste zes jaar bij wijze van spreken
een eerste investering. Wij moeten
dan wel kunnen rekenen op een
vervolg. Daarvoor zullen dan ook
financiële middelen beschikbaar
moeten zijn.
Dit lijkt mij zo logisch, dat ik dit niet
durf tegen te spreken, zij het dat wij
inderdaad onder sterke budgettaire
druk leven. Ik heb reeds aangegeven,
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Braks
dat het erg voor de hand ligt dat wij
een zekere prioriteit naar reductie van
het aankoopbeleid moeten geven, als
er een keuze gemaakt zou moeten
worden. Ik hoop dat wij dat niet
behoeven te doen.
Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik had van de Minister
niet anders verwacht dan dat hij de
continuïteit voor degenen die nu een
contract gesloten hebben wil garanderen. Ik heb zo uit de losse hand
uitgerekend, dat het nog maar om
ongeveer 8000 hectare gaat. Wij
hopen nog altijd dat er een uitbreiding
komt. Ik vind dat mensen in toekomstige ruilverkavelingen daarop ook
moeten kunnen rekenen. Daar staat
en valt voor veel mensen nogal wat
mee.
Minister Braks: Toen ik zei, dat ik
gelukkig was met een versoepeling
van de voorwaarden, beoogde ik
daarmee te zeggen dat ik een uitbreiding van de bestaande contractenhoeveelheid op prijs zou stellen. Ik geloof
om de doelstelling van de relatienota,
een goede brugfunctie te vervullen
tussen landbouw enerzijds en de
natuurbescherming anderzijds, waar
te maken, dat een ruimere mate van
toepassing nodig is dan op dit
moment het geval is. Daarom hoop ik
ook, dat wij in de toekomst dergelijke
reducties niet meer hoeven door te
voeren bij gebrek aan de totstandkoming van deze overeenkomsten. Ik
denk dat ik er niet aan ontkom mij
duidelijk over deze zaak uit te spreken
in de memorie van toelichting 1984.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
Het wetsontwerp wordt, na goedkeuring van de onderdelen, zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsontwerp Wijziging van de
Vleeskeuringswet (17 792).
De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D
De heer Waalkens (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb niet het woord
gevraagd voor een korte interventie
om te bevestigen dat wij geen enkel
probleem hebben met de voor ons
liggende wijziging van de Vleeskeuringswet, maar wel om nog even in te
gaan op een opmerking die mijn fractie
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heeft gemaakt bij het schriftelijke
verslag op dit wetsontwerp. Daarin is
namelijk de veronderstelling neergeschreven, dat mijn fractie tot amendering van een ander artikel zou kunnen
overgaan bij de behandeling van dit
wetsontwerp, neerkomend op de
kosten en het verhaal van de kosten op
het slachtende bedrijfsleven. Dat is
mede tot stand gekomen vanwege het
feit dat de Kamer een aantal keren
heeft uitgesproken, dat de kostenverhouding tussen de laagste en de
hoogste bedragen onjuist is. Destijds
isn daarover ook een motie-Van
Rossum c.s. aangenomen.
Ik had het voornemen dat zodanig
in de wet neer te leggen dat er
werkelijk sprake zou zijn van een
begrenzing in die verhouding. In de
nota naar aanleiding van het verslag
is een en ander zo bevredigend
beantwoord, dat mijn fractie van dat
voornemen afziet. Volgens de nota zal
een reorganisatie, die in de komende
jaren zijn beslag zal krijgen, leiden tot
een besparing van kosten door een
efficiëntere toepassing van het keuringsmechanisme. Het bedrijfsleven
moet daaraan meewerken en de
overheid wil daartoe eventueel stimulerend optreden.
De bespaarde kosten zouden
kunnen worden aangewend tot
wijziging in de staffelverhouding zoals die net door mij is verwoord.
Daarmee gaan wij graag akkoord. Het
woordje 'kunnen' vatten wij zo op dat
er niet een keuzemogelijkheid is om
het bespaarde geld aan te wenden,
maar dat er slechts één mogelijkheid
is voor de besteding van dat geld,
namelijk wijziging van de staffelverhouding. In het duurste tarief voor
de kleine en middelgrote slachtende
bedrijven moet verlichting worden
aangebracht.
Ik ga ervan uit dat het departement
en de Kamer in de komende tijd beide
tot redelijk overleg kunnen komen om
vast te stellen of er besparingen zijn
en zo ja, op welke wijze wij die dan
kunnen aanwenden. Wanneer de
Minister dat laatste kan bevestigen,
kan zijn antwoord daarmee wat mij
betreft volstaan.
De heer Van Rossum (SGP): Ik wil mij
daarbij aansluiten. De nivellering van
de staffeltarieven heeft al jaren de
grote belangstelling van mijn fractie.

D
Minister Braks: Mijnheer de Voorzitter!
De Staatssecretaris kan vanavond
helaas niet aanwezig zijn. Aangezien
ik vanavond in de Kamer aanwezig
moet zijn, voert hij alleen het bestuur-

Landbouw en Visserij
Vleeskeuringswet
Spoorwegen

lijk overleg met de provinciale
besturen van Groningen en Friesland.
Ik kan wel namens hem bevestigend
reageren op de interpretatie van de
heer Waalkens.
Wanneer tot dergelijke samenwerking wordt gekomen, is het geen
kwestie van 'kunnen' in alternatieve
zin, maar kan daadwerkelijk tot
verlaging van de tarieven voor de
betrokken slachterijen worden
overgegaan. Uiteraard moet dan
overleg worden gevoerd, opdat een
en ander zakelijk goed kan worden
doorgegeven. Ik had niet anders
kunnen veronderstellen dan dat ook
de heer Van Rossum wederom zijn
belangstelling voor deze materie zou
laten blijken.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
Het wetsontwerp wordt, na goedkeuring van de onderdelen, zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van
het verslag van een mondeling
overleg over de treindienst UmuidenHaarlem (17600X11, nr. 75).
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Castricum (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik heb begrepen dat er
grote spoed is geboden met de
sluiting van de lijn Santpoort-IJmuiden en dat een discussie daarover
met de Minister niet na het reces kon
plaatsvinden. Vandaar dat wij vandaag
over de sluiting van deze spoorlijn in
een debatje met twee minuten
spreektijd moeten beslissen.
De spoorlijn Santpoort-IJmuiden
bestaat in november honderd jaar en
is in de afgelopen jaren stelselmatig
uitgekleed door het streekvervoer. Dit
is een zaak die wij in het mondeling
overleg met elkaar besproken hebben.
Ik constateer dat in de laatste
decennia van een goed ruimtelijk
gebruik van het baanvak niet of
nauwelijks sprake is geweest. Ik
constateer ook dat er geen sprake is
van een integraal regionaal vervoersplan, waarin tegen elkaar is afgewogen
op welke manier rail en streekbus het
best met elkaar kunnen worden
gecombineerd tot een vervoerssysteem dat in de regio tot een optimale
voorziening kan leiden.
Ik concludeer - ik heb dit ook al bij
de begrotingsbehandeling gedaan dat met de sluiting van de lijn Santpoort-Umuiden de poort open wordt
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Castricum
gezet naar de opheffing van allerlei
andere lijnen. De Minister noemde dit
bij die gelegenheid demagogie. Ik
constateer dat het nu toch zo ver
dreigt te komen. Ik herhaal dat de
opheffing van de lijn Santpoort-IJmuiden de poort openzet....
Minister Smit-Kroes: Voorzitter! Ik
heb van demagogie gesproken toen
de heer Castricum het had over het
aantasten van de ruggegraat van het
openbaar vervoer. Dat kan ik deze lijn
bepaald niet noemen.

Wij dreigen een heilloze weg te
gaan bewandelen. Ik doe een uiterste
poging om de spoorlijn nog enkele
jaren open te houden om te bezien
hoe een regionaal integraal plan kan
worden ontwikkeld voor het openbaar
vervoer in het hele gebied. In het
verlengde van hetgeen ik hier gezegd
heb, vraag ik de Kamer om een
uitspraak, mede namens de fracties
van PPR en D'66.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Castricum, Lambers-Hacquebard en
Lankhorst wordt de volgende motie
voorgesteld:

De heer Castricum (PvdA): Ik heb bij
de begrotingsbehandeling als voorbeeld van het nieuwe beleid onder
andere gezegd dat de eerste spoorlijn
op sluiten stond. De Minister noemde
dit bij die gelegenheid demagogie.
Misschien kan zij de Handelingen er
nog eens op nalezen. Ik begrijp nu dat
zij het toen niet zo bedoeld heeft.
Ik heb bij die gelegenheid niet over
de ruggegraat van het openbaar-vervoersysteem gesproken. Ik heb dit wel
gedaan tijdens het mondeling overleg
in relatie met het feit dat, als je met
het sluiten van spoorlijnen begint
- dit is blijkbaar de nieuwe lijn - het
einde zoek is. Ik handhaaf dit argument
tegen de ingreep die de Minister zich
op dit moment voor ogen stelt.
Ik wijs erop dat het mij buitengewoon verbaast dat de fractie van het
CDA zelf moties indient, bij voorbeeld
bij de PNL-discussie tot het in stand
houden van de miljoenenlijn in
Limburg en dat zij nu naar mijn idee
zonder enig argument akkoord dreigt
te gaan met de sluiting van de
spoorlijn waarover wij spreken.
Ik heb bij het mondeling overleg
gezegd dat de gereedkoming van de
westelijke ringspoorbaan een nieuwe
situatie doet ontstaan in 1986 in het
noorden van de Randstad. Ik denk dat
dit zo is. De Minister betwijfelde dit. Ik
pleit ervoor dat dit wordt bezien en
dat de spoorlijn tot dat moment blijft
functioneren. Wat eenmaal dicht is,
gaat niet meer open. Zo simpel is dit
bij dit soort zaken.
Ik sluit af, omdat wij hier in luttele
minuten moeten beslissen over een
toch vrij zwaarwegend onderwerp.
Wat er met het goederenvervoer gaat
gebeuren, is volstrekt onduidelijk. Wij
kennen de belangen van de visexportbedrijven. Wij kennen de ontwikkelingen die in Umuiden plaatsvinden
rond de off-shore-industrie. De
Minister gaat hier naar mijn stellige
overtuiging volstrekt aan voorbij.
Misschien kan zij hier vanavond nog
iets over zeggen.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):
Mijnheer de Voorzitter! Zoals reeds in
het mondeling overleg door mij is
gezegd, bepleit mijn fractie het
kritisch bekijken van parallelle lijnen
in het openbaar vervoer. Daarnaast
hebben wij gesteld dat steeds voorzichtig gehandeld moet worden met het
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De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat het sluiten van
spoorlijnen niet in overeenstemming
is met het verkeers- en vervoersbeleid
zoals neergelegd in het Structuurschema Verkeer en Vervoer en het Meerjarenplan Personenvervoer;
overwegende, dat aan de eventuele
sluiting van een spoorlijn een zorgvuldige afweging van mogelijkheden tot
integratie van het openbaar vervoer in
een regio dient vooraf te gaan;
van mening, dat na het gereedkomen
van de westelijke ringspoorbaan in
Amsterdam op de z.g. 'oude lijn'
nieuwe mogelijkheden voor het
personenvervoer per spoor op de
verbinding Umuiden-Haarlem-Amsterdam kunnen worden gecreëerd;
verzoekt de Regering, de exploitatie
van het personenvervoer op de lijn
Santpoort-Noord/IJmuiden ten minste
tot de ingebruikstelling van de
westelijke ringspoorbaan te continueren en in de resterende tijd een
regionale integratiestudie - met
verschillende varianten - uit te
voeren, zodanig dat deze studie
model kan staan voor integratieprojecten elders in het land,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 76 (17600-XII).

D

opheffen van spoorverbindingen
gezien het meestal vrij definitieve
karakter daarvan.
Mijn fractie kan zich in dit geval
toch met de keuze van de Minister
verenigen, en wel om vier redenen. In
de eerste plaats is de spoorlijn
ongunstig gesitueerd in het bebouwde
gebied, in tegenstelling tot de buslijn.
In de tweede plaats zouden extra
kosten gemaakt moeten worden voor
de vernieuwing van de elektrificatie.
In de derde plaats is er na staking
van de reizigersdienst van de Nederlandse Spoorwegen sprake van een
goede openbaar-vervoersverbinding
via lijn 82 en lijn 70. In de vierde
plaats heeft opheffing van één van
deze buslijnen veel grotere consequenties voor de serviceverlening aan het
publiek dan de opheffing van de
spoorlijn.
Ik merk wel op dat mijn fractie
opheffing van dit lijntje beschouwt als
een op zichzelf staande zaak en dat
hiervan beslist geen precedentwerking
uit mag gaan waar het het kritisch
bekijken van parallelsituaties betreft.
Naar onze mening kan het in andere
gevallen zeer wel mogelijk zijn, een
andere keuze te maken.
Overigens zullen wij op het laten
liggen van de infrastructuur, waarover
ook in het mondeling overleg is
gesproken, bij de eventuele behandeling van het goederenvervoer op dit
traject terugkomen.
De heer Castricum (PvdA): Ook van
de de kant van de VVD-fractie is bij de
discussie over de Perspectievennota
Zuid-Limburg gepleit voor het
openhouden van het zogenaamde
'miljoenenlijntje'. Wat zijn de argumenten daarvoor en, in relatie tot de
sluiting van Santpoort-IJmuiden, de
argumenten daartegen?
Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):
Naar de mening van mijn fractie is de
parallelsituatie op dat traject volstrekt
anders dan op het traject UmuidenSantpoort. Dat was toch één van de
redenen voor de fractie van de heer
Castricum om de motie te ondersteunen?
De heer Castricum (PvdA): Als er
bussen van Kerkrade naar Simpelveld
zouden rijden, zou mevrouw Jorritsma
ook voorstander zijn van opheffing
van het miljoenenlijntje.
Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): Ik
dacht dat het de heer Castricum wel
bekend was, dat het traject-KerkradeSimpelveld een volstrekt ander traject
is om per bus te berijden dan het
traject Umuiden-Haarlem per bus.
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De heer Van Vlijmen (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Bij de standpuntbepaling
over deze materie heeft onze fractie
een aantal uitgangspunten gehanteerd. In de eerste plaats neem ik naar
aanleiding van het mondeling overleg
op gezag van de Minister aan, dat de
gekozen oplossing in totaal meer geld
bespaart dan andere oplossingen, die
wij in eerste instantie zouden prefereren. In de tweede plaats is de bovenleiding nu inderdaad nodig aan
vervanging toe; een en ander kan dus
geen uitstel verdragen.
In de derde plaats nemen wij aan
dat de beslissing geen negatieve
gevolgen heeft, die een beslissing ten
aanzien van het goederenvervoer bij
voorbaat beïnvloeden. In de vierde
plaats gaan wij uit van het feit - wij
moeten dat wel - dat sprake is van
een gegroeide situatie in het personenvervoer en in het ruimtelijk ordeningsbeleid in de desbetreffende omgeving.
Het in het Tarievenplan door de
Minister gestelde doel, namelijk het
instandhouden van het voorzieningniveau, moet zonder twijfel blijven
worden nagestreefd. Dit doel blijft
onze politieke keuze. Wij zien de
sluiting dan ook niet per se als een
precedent. Dat hoeft het ook niet te
zijn. De Hofpleinlijn naar Scheveningen
is in 1952 opgeheven.
Nu is het de eerste keer sindsdien
dat wij over de sluiting van een lijntje
praten. Wij hopen dat het weer 30 jaar
zal duren voordat een dergelijk
voorstel zelfs maar ter discussie zal
kunnen komen. Met deze kanttekeningen stemmen wij met het voorstel in.
Wij vragen de Minister wel dringend
om zo spoedig mogelijk te starten met
een studie, die de situaties van de
parallelbedieningen in heel Nederland
in kaart brengt. Wij vragen haar
tevens, op basis van die studie
alternatieven en oplossingen aan te
dragen en aan de Kamer voor te
leggen.

Wellicht kan de heer Van Vlijmen dat
bevestigen?
De heer Van Vlijmen (CDA): Ik kan dat
voor een deel bevestigen, want het
laatste gedeelte van het citaat van de
heer Castricum kan ik natuurlijk niet
bevestigen. Ik vind namelijk dat de
Minister altijd naar de toekomst moet
blijven kijken.
De heer Castricum (PvdA): Het eerste
gedeelte van het citaat slikt u in.
De heer Van Vlijmen (CDA): Dat
zullen wij moeten inslikken.

D
Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Mijn
bijdrage zal kort zijn. Ik hecht eraan te
onderlijnen dat de blik op de toekomst
van mijn fractie een andere is dan bij
voorbeeld die van het CDA wat het
openbaar vervoer betreft. De toekomst
op langere termijn en de rol die de
spoorwegen daarin wellicht kunnen
spelen, is voor mijn fractie aanleiding
geweest om 'warmhartig' steun aan
de door de heer Castricum ingediende
motie te geven.
De heer Van Vlijmen (CDA): Verstaat
mevrouw Lamber's onder openbaar
vervoer ook busverbindingen?

De heer Castricum (PvdA): Ik constateer met tevredenheid dat de heer
Van Vlijmen de komende dertig jaar
niet over de opheffing van spoorlijnen
wil spreken. Komt hij terug van
hetgeen hij in het mondeling overleg
heeft gezegd in tweede termijn,
namelijk:
'Op grond hiervan verzocht hij de
Minister om haar beslissing nog eens
extra te overwegen en om vooral naar
de toekomst te kijken.'?
Ik begrijp dat die vraag niet meer
geldt en dat hij zich inmiddels bij
sluiting van de lijn heeft neergelegd.

Mevrouw Lambers-Hacquehard
(D'66): Er zijn vragen die zo retorisch
zijn dat ze eigenlijk geen antwoord
verdienen. Geheel ten overvloede
beantwoord ik deze vraag positief. In
de totale configuratie van het openbaar
vervoer is railvervoer een speciale
infrastructurele voorziening die een
eigen plaats in het totale pakket van
openbaar vervoer inneemt. Het voert
te ver om alle aspecten daarvan te
bespreken, daarvoor zijn trouwens
andere gelegenheden geweest. Ik wil
in dit verband het structuurschema
verkeer en vervoer en het meerjarenplan personenvervoer in herinnering
roepen.
Wij vinden het op dit moment
plotseling besluiten tot opheffing van
een lijn geen juist toekomstgericht
besluit. De overwegingen die in de
motie van de heer Castricum zijn
weergegeven, scheppen het kader
waarin over deze beslissing nog maar
eens moet worden nagedacht.
Wegens andere verplichtingen kon
ik niet aan het mondeling overleg
deelnemen. De argumenten die de
Minister volgens het verslag toen
heeft aangevoerd, hebben ons niet
dusdanig kunnen overtuigen dat wij
tot een andere conclusie zijn gekomen.
Ik vraag de Minister daarom, de
bewuste motie heel serieus te bekijken.
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Het gaat namelijk niet alleen om het
openbaar vervoer zelf - het openbaar
vervoer is er inderdaad voor mensen want binnen het openbaar vervoer is
het besluit tot opheffing van een
spoorlijn een nogal onomkeerbare
daad van een geheel andere orde dan
het inpassen van deze voorziening in
de dienstregeling van een buslijn. Het
is een daad die meer bezinning vergt
dan nu heeft plaatsgevonden.

D
Minister Smit-Kroes: Mijnheer de
Voorzitter! Mijn uitgangspunt is en
blijft dat het huidige voorzieningenniveau waar mogelijk gehandhaafd
moet blijven. Ik zeg dit in antwoord op
een vraag van de heer Van Vlijmen. In
mijn bewoordingen houdt dit in dat
wij een maximale effectiviteit en
efficiency van het openbaar-vervoersaanbod moeten zien te bereiken.
Dit is niet alleen in het kader van de
memorie van toelichting op de
begroting van het lopend jaar aangekondigd, maar dit is ook in het kader
van de besprekingen die wij over de
tarievennota hebben mogen voeren,
door mij verwoord. Het gaat dan ook
om integratie van drie vervoerstakken,
namelijk spoorwegen, streek- en
stadsvervoer. Ik hecht eraan er nadruk
op te leggen dat alle drie de kinderen
mij even lief zijn. Afhankelijk van de
plaats waarop en de situatie waarin
wij over een van drieën dan wel alle
drie spreken, zal een keuze dan wel
geen keuze gedaan moeten worden.
Ik zeg dit in de context van maximale
effectiviteit en efficiency. Ik schenk
onverminderd aandacht aan het
wezenlijke element van het openbaar
vervoer.
Ik mag misschien toch nog even
onder de aandacht van mevrouw
Lambers brengen dat het de bedoeling
van de integratie is om de verschillende vervoerstakken in onderlinge
samenhang optimaal af te stemmen
op de vraag naar vervoer.
Wij zijn niet bezig om 'heilige'
koeien boven water te houden, maar
wij willen juist op basis van de
vervoersvraag - daar zitten mensen
achter; dat kunnen wij niet genoeg
benadrukken - de mogelijkheid
scheppen dat een verantwoorde
keuze wordt gemaakt.
Ik ga nu door met het thema dat de
heer Van Vlijmen heeft aangeroerd. In
het verleden is al een groot aantal
integratiestudies verricht. Het resultaat
hiervan was in vele gevallen, dat de
vervoersvoorziening kon worden
verbeterd zonder inzet van extra
middelen. Nu komt, met de gewijzigde
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budgettaire situatie, hoe langer hoe
meer het accent te liggen op het
realiseren van besparingen om het
bieden van nieuwe diensten elders tot
de mogelijkheden te laten behoren en
om bovendien de stijging van de
kosten te compenseren.
Ik heb de signalen uit de Kamer
heel goed begrepen. Wij hebben
hierover in het kader van de Tarievennota in alle duidelijkheid gesproken.
Wij proberen om de stijging van de
kosten binnen de beschikbare ruimte
zoveel mogelijk op te vangen. De
Kamer heeft aangegeven waar de
grenzen liggen ten aanzien van de
tariefstijgingen en ik heb mij daar zeer
wel in kunnen vinden. Wij hebben
afspraken gemaakt in het kader van
de tarievennota en wij zullen dan ook
consequent op die toer moeten
doorgaan.
Wij moeten het dan niet doen
voorkomen - een enkele geachte
afgevaardigde heeft dit vanavond
gedaan - alsof er geen prijskaartje
zou hangen aan de diverse wensen,
verlangens en eisen. Integratie en
rationalisatie van lijnennetten bieden
veelal de mogelijkheid om tegen
lagere kosten een voldoende vervoersvoorziening in stand te houden.
Evenwicht in het beleid gebiedt ons
om dit accent te leggen.
Ik zou anders de tariefsverhoging
op basis van het tarievenplan moeilijk
kunnen verdedigen. Als er doublures
in stand worden gehouden, die tevens
oorzaak zijn van extra tariefsverhogingen, vind ik het buitengewoon
moeilijk om in dat kader consequent
door te praten.
Door het opheffen van doublures
kunnen wij besparen op een manier
die niet of nauwelijks schade toebrengt
aan het voorzieningenniveau. Daarom
zullen er integratieplannen worden
ontwikkeld voor stedelijke en landelijke
gebieden en voor de drie vervoerstaken.
De in drie grote agglomeraties met
stedelijk railvervoer vormt het railnet
- het is bekend - de hoofdstructuur
van het systeem. In het algemeen is
de doelmatigheid ermee gediend als
juist in die situaties streek- en stadsbuslijnen zoveel mogelijk aan die
railsystemen 'aantakken'. In de Kamer
is er vaak op gewezen, die 'aantakking'
logisch en efficiënt te laten verlopen.
Bij regionale integratieprojecten zal
een keuze moeten worden gemaakt
tussen trein en streekbus.
In alle openheid stel ik dat het in
sommige gevallen ertoe zal leiden dat
de spoorverbinding verdwijnt en in

Tweede Kamer
29 juni 1983

andere gevallen blijft de spoorverbinding in stand, maar worden doorgaande busverbindingen vervangen door
bij voorbeeld buslijnen die op de trein
aansluiten.
Een aantal integratiestudies is op
dit moment al aan de gang, bij
voorbeeld in Amsterdam. Deze studie
houdt verband met de westelijke tak
en het nieuwe station Sloterdijk. Ik
hecht eraan om in dat kader aan het
adres van de heer Castricum te laten
weten dat er geen nieuwe situatie
ontstaat wanneer de westelijke
ringspoorbaan is geopend, want het
natransport in Amsterdam zal dan
niet alleen per lokaalvervoer geschieden, maar ook per trein met een
lokale functie.
Voor Umuiden maakt het geen
verschil, bij ingebruikneming van de
westelijke tak van de ringspoorweg
wonen de mensen in Umuiden nog
steeds even ver van de trein. In dezen
biedt een integraal vervoersplan
absoluut geen enkele oplossing. De
afstand is bepalend voor de keuze van
het soort van openbaar vervoer,
vooral in deze regio. Daar helpt geen
lieve vader of moeder aan.
De heer Castricum (PvdA): De
Minister suggereert weer, net zoals bij
het mondeling overleg, dat er niets
verandert bij het gereedkomen van de
westelijke ringspoorbaan. Dat is
echter wel zo. Door een hele wijziging
van het dienstenpatroon van de
lijnvoering in het noordelijk deel van
de randstad ontstaat er ruimte op de
oude lijn, onder andere voor doorgaande verbindingen van Umuiden naar
Amsterdam, via koppeling in Haarlem.
Dat is één mogelijkheid.
Wij zijn het volstrekt met elkaar
eens, dat aan de ruimtelijke inpassing
van die lijn het een en ander verbeterd
zou kunnen worden. Ik heb daarover
tijdens het mondeling overleg
gesproken. Ik zal het niet opnieuw
doen. De Minister wil mij niet begrijpen
en zij gaat haar gang.
Minister Smit-Kroes: Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil uiteraard de geachte
afgevaardigde wel begrijpen. Sterker,
ik stel alles in het werk om hem te
begrijpen, maar daarom behoef ik het
niet met hem eens te zijn. Ik blijf
volhouden - en dat is in het mondeling
overleg door alle geachte afgevaardigden benadrukt - dat de spoorlijn op
zichzelf ongelukkig ligt ten opzichte
van de bebouwing ter plekke.
Dat is ook door de heer Castricum
onderstreept. Dat zo zijnde en ervan
uitgaande dat wij niet in Legoland
leven en de hele zaak kunnen afbreken
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ten einde die zo te groeperen dat een
ideale situatie ontstaat, zou de stelling
van de heer Castricum alleen kunnen
opgaan, indien de busverbindingen
opgeheven zouden worden en de
mensen geforceerd zouden worden
om een grotere afstand naar het
openbaar vervoer af te leggen.
Op die manier zouden de aantallen
treinreizigers kunnen worden vergroot.
Op die wijze zijn wij niet in het belang
bezig van de gebruiker van het
openbaar vervoer. Dan zijn wij slechts
bezig met het bewaarheden van de
stelling van de heer Castricum. Hoe
graag ik dat op andere punten
misschien zou willen, op dit punt stuit
dit bij mij op grote weerstand, want
zoiets is in strijd met de uitgangspunten inzake het openbaar vervoer.
De heer Castricum (PvdA): Ik wil de
discussie niet herhalen. Ik wil nogmaals zeggen, dat het regionale
busvervoer - ik wijs met name op lijn
82 - in de loop van de afgelopen jaren
volstrekt als alternatief voor het spoor
is gaan fungeren. Ik zou een groot
aantal spoorlijnen in Nederland
kunnen bedenken dat in dat kader
gesloten zou kunnen worden. Ik denk
dat de Minister die weg nu wil inslaan.
Minister Smit-Kroes: Mijnheer de
Voorzitter! Dat is een onbewezen
stelling van de geachte afgevaardigde.
De heer Castricum (PvdA): De eerste
lijn is er.
Minister Smit-Kroes: Als wij zo door
redeneren, kunnen wij vanavond hele
systemen over halen, namelijk
ais uit één uitspraak geconcludeerd wordt dat er onlosmakelijk
de rest aan vastzit. Ik vind dat geen
goede manier van debatteren. Aan de
hand van de cijfers kunnen wij de
gebruikersaantallen vaststellen van
lijn 70 en lijn 82, beide buslijnen. Die
staan in schrille tegenstelling tot het
cijfer, dat wij kunnen vaststellen met
betrekking tot het treinreizigersgebeuren.
Voor lijn 70 is het aantal 2500
reizigers, voor lijn 82 1000 reiziger en
voor de trein 850 reizigers. Men kan
alleen verwachten dat het aantal van
850 aanmerkelijk hoger wordt, indien
de buslijnen worden opgeheven. Dat
is niet in het belang van de openbaarvervoerreiziger. Zelfs kan men niet
zeggen dat, als de twee buslijnen
worden opgeheven, de busreizigers in
kwestie kunnen worden opgeteld bij
die 850 treinreizigers.
De heer Castricum (PvdA): Dat heeft
ook niemand gezegd.
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Minister Smit-Kroes: Mijnheer de
Voorzitter! Nieuwe kansen, nieuwe
perspectieven met de westelijke
ringspoorbaan, om de heer Castricum
te citeren, zijn niet aan de orde. Wat
gebeurt er als de westelijke ringspoorbaan wordt opengesteld? Hoogstens
zal een deel van het lokale busvervoer
dan vervangen worden door lokaal
treinvervoer. Dan hebben wij het niet
over de lijn, waarover wij vanavond
spreken, maar over het traject van de
westelijke ringspoorbaan.
Ik heb gepoogd, aan de hand van
argumenten de stelling van de heer
Castricum in dezen te ontkrachten. Er
is reeds met integratiestudies begonnen, onder andere in verband met de
westelijke tak en het nieuwe station
Sloterdijk en ook in verband met Den
Haag, Rijnmond-Oost, de provincie
Groningen en Oost-Gelderland.

Andere integratiestudies staan op
stapel of zijn recentelijk van start
gegaan, waarbij ik denk aan de
verbinding Amsterdam-het Gooi, aan
de lokale dienst in Assen, aan de
verbinding Assen-Groningen, aan de
agglomeratie Leiden-Rijnstreek en
aan Overijssel en Zuid-Limburg. Ook
zullen er studies plaatsvinden over de
toekomstige bediening van een aantal
marginale baanvakken van de Nederlandse Spoorwegen. Wij zullen met
zijn allen daarover spreken om tot een
keuze te komen.
Wij moeten niet op voorhand
zeggen dat het een of het ander
uitgesloten zou moeten zijn. Aan de
hand van het cijfermateriaal dat op
tafel komt en helemaal in de geest
van wat de geachte afgevaardigde de
heer Van Vlijmen heeft gesteld dienen
er integratiestudies te worden
gedaan. Wij dienen dan ook te kunnen
beschikken over het totale cijfermateriaal, op grond waarvan wij een
oordeel kunnen vormen. In deze geest
zijn wij aan het werk. Zodra ter zake
meer materiaal beschikbaar is, zal de
Kamer daarvan op de hoogte worden
gesteld.
Bij integratie van vervoersdiensten
moeten er onder de huidige moeilijke
financiële situatie keuzen worden
gemaakt, die niet voor iedereen
zonder nadelen zullen zijn. De eerlijkheid gebiedt, dit te zeggen. Deze
keuzen zijn dan gebaseerd op overwegingen, waarbij het reizigersbelang
het zwaarst zal moeten wegen.
In verband met de treindienst
Haarlem-IJmuiden is in ieder geval
ten aanzien van de aangegeven
aanpak van parallel-verbindingen een
heel duidelijke situatie vast te stellen.
Dat is geen pats-boem-besluit, zoals
mevrouw Lambers dit voorstel heeft
betiteld. Integendeel, wij zijn er al vele
jaren over bezig. Ook al vele jaren is
cijfermateriaal verzameld. Aan de hand
daarvan ben ik nu met een concreet
voorstel bij de Kamer gekomen. In
deze relatie is sprake van een duidelijke
doublure.
Er wordt een voorziening geboden,
die in het geheel niet door het aantal
reizigers wordt gerechtvaardigd. Als
de financiële situatie ons daartoe niet
dwong, zou wellicht aan zo'n besluitvorming te ontkomen zijn. Edoch, in
het kader van de discussie die wij
over de Tarievennota hebben gevoerd
vind ik dat het meer dan gerechtvaardigd is, sterker zelfs: dat wij er niet
aan kunnen ontkomen om te spreken
over de sluiting van deze lijn in het
belang van een doelmatige voorziening.
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Minister Smit-Kroes: Nee, maar
langzamerhand heb ik het idee dat het
soms aanbeveling verdient, alvast wat
te zeggen voordat de heer Castricum
op dit terrein weer een waarheid
debiteert, die alleen door hem
gedeeld wordt.
De heer Castricum (PvdA): De
Minister zou beter kunnen ingaan op
de argumenten, die ik zowel tijdens
het mondeling overleg als tijdens dit
debat heb aangevoerd. Zij moet niet
ingaan op allerlei verhalen als zouden
die mensen van hot naar haar gaan.
Die heeft ook niemand verteld. Zij
heeft dat niet te roepen, want het
betreft een zaak, die volstrekt aan de
discussie, waarom het gaat, voorbijgaat.
Minister Smit-Kroes: Mijnheer de
Voorzitter! Als ik de kans krijg, mijn
verhaal af te maken, komen er
wellicht argumenten op tafel, die zelfs
de heer Castricum overtuigen.
De heer Castricum heeft de stelling
geponeerd dat met de westelijke
ringspoorbaan grote toekomstperspectieven voor deze lijn te verwachten
zijn. Ik heb daarop geantwoord: dat is
niet het geval.
De heer Castricum (PvdA): Dat heb ik
ook niet gezegd. Ik heb niet gezegd
dat grote perspectieven ontstaan. Ik
heb gezegd dat er nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen kunnen komen en
dat daar eens naar gekeken zou
moeten worden. De Minister moet
wat ik zeg niet overtrekken. Zij wil er
gewoon vanaf en dat moet zij dan
eerlijk bekennen. Dan hoeft zij de
Kamer ook niet meer met haar
argumenten te vermoeien.

Het is op dit ogenblik in het belang
van een doelmatige voorziening
onverantwoord, die dubbele vervoersvoorziening in deze relatie te laten
bestaan. Uit de verrichte studies blijkt,
dat juist op de trajecten in deze regio
de bus het aangewezen vervoermiddel
is en ook zo ervaren blijkt te worden.
Het staken van de treindienst is dan
de enige manier om het vervoersaanbod in een verantwoorde verhouding
met de vraag te brengen. Daarbij
dient zo goed mogelijk rekening te
worden gehouden met het belang van
de reizigers. Dat was ook de reden,
waarom in het mondeling overleg
door mij heel duidelijk is onderstreept,
dat door de verhoging van de frequentievaneen lijn70tot 10-minutendienst
de reiziger een beter aanbod vanuit
het openbaar vervoer zal krijgen.
Over het goederenvervoer op deze
lijn is geen beslissing genomen. De
functie van de lijn is niet heel groot,
zoals de Kamer bekend zal zijn, maar
zij zal ongetwijfeld op een ander
ogenblik in de discussie aan de orde
komen. De Staatssecretaris zal
daarover nog een oordeel moeten
vormen en vervolgens bij de Kamer
verslag uitbrengen.
Ik heb zoeven in een interruptiedebat
met de heer Castricum aangegeven,
dat de buslijnen 70 en 82 een veel
gunstiger traject berijden dan de trein
in verband met de bebouwing. De
heer Van Vlijmen heeft tijdens het
mondeling overleg de interessante
opmerking gemaakt, dat bij de
verantwoordelijkheid van de betrokken
gemeenten ook kanttekeningen zijn te
maken. Het water van de zee wast niet
weg, dat wij nu met deze gegroeide
situatie te doen hebben, waarin thans
weinig verandering is te brengen.
Met handhaving van de treindienst
in deze regio wordt de reiziger geen
dienst bewezen terwijl er op lange
termijn ook geen oplossing wordt
geboden. De bus blijkt in alle mogelijke
varianten steeds de voorkeur van de
reiziger te hebben. Uiteraard spelen
een aantal kenmerken van trein en
bus in dezen een belangrijke rol. Ik
heb al gewezen op de excentrische
ligging van een aantal stations ten
opzichte van de bebouwing. De trein
is tussen Haarlem en Umuiden
slechts 6 minuten sneller dan de bus.
De bus is ook goedkoper dan de trein
en heeft een aanmerkelijk hogere
frequentie. Bovendien geeft de bus
een rechtstreekse verbinding met de
belangrijkste bestemmingen in
Haarlem.
Mijnheer de Voorzitter! Het aantal
treinreizigers tussen Haarlem en
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Umuiden bedraagt in beide richtingen
slechts 850 per dag. Maatregelen ter
verbetering van de treindienst zullen
geen soelaas bieden. Met uitsluitend
de bestaande busdiensten wordt een
goede vervoervoorziening geboden in
de regio-Velsen. Op grond van die
overwegingen vind ik het staken van
de treindienst Umuiden-Haarlem
voor het reizigersvervoer de enig
verantwoorde aanpassing van het
openbaar vervoer.
Wij worden bovendien geconfronteerd met een extra vervangingsinvestering. Op grond van dit alles is het
onverantwoord de beslissing nog
langer voor ons uit te schuiven, ook al
omdat wij weten dat in de komende
jaren de situatie niet wezenlijk zal
veranderen.
De Voorzitter: Ik stel voor, de spreektijd in tweede termijn te bepalen op
1 minuut per fractie.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Castricum (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik hoop dat de tijd om
naar het spreekgestoelte te lopen
daarbij niet inbegrepen is, want dan
kan ik beter meteen terug gaan.
De Minister heeft een uitvoerig
betoog gehouden; zo lang mocht ik
niet praten. Het was dan ook haar
voorstel, deze zaak niet over het reces
heen te tillen. Anders zou ook de
Kamer er wat uitvoeriger over hebben
kunnen spreken. Zij heeft gesuggereerd dat er allerlei buitengewoon
interessante studies aan haar beslissing ten grondslag liggen. Ik heb
echter voor mij liggen een rapport
van de Adviesgroep voor Verkeer en
Vervoer met de titel 'Alternatieven
voor de vervoersvoorziening in de
regio-Velsen'.
De opdrachtgever is het Geïnstitutionaliseerd Overleg Openbaar Vervoer.
De conclusie van het rapport is: 'Op
grond van het vorenstaande is de
werkgroep van mening dat geen
aanbevelenswaardige wijzigingsvoorstellen ten aanzien van de huidige
situatie van de openbaar-vervoersvoorziening in de regio-Velsen
voorhanden zijn. Zij adviseert derhalve
de huidige situatie te handhaven'.
Mijnheer de Voorzitter! Ik moet heel
kort zijn. Indertijd was er een beslissing
van Minister Tuijnman om de exploitatie voort te zetten, waarbij hij
gesteund werd door de Kamer. De lijn
wordt nu echter gesloten. De nieuwe
wind is een feit. Het sluiten van
treinlijnen is geen Gemagogie maar
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wordt vanavond werkelijkheid. Dat is
een zaak waarmee ik de Minister
feliciteer. Ze kan wel zeggen dat ze de
voorzieningen voor het openbaar
vervoer op peil wil houden, maar ik
ben van het tegendeel overtuigd. Ik
moet het CDA echter condoleren.

D
De heer Van Vlijmen (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik moet natuurlijk
beginnen met mijn dank uitte
spreken voor de condoleantieberichten
die ik mocht ontvangen van de vorige
spreker.
De heer Castricum (PvdA): Graag
gedaan!
De heer Van Vlijmen (CDA): De
Minister heeft gesproken over
integratiestudies, maar ik heb gesproken over inventariseren. Ik kan mij
namelijk voorstellen dat niet alle
integratiestudies alle problemen
dekken die in den lande te vinden zijn.
Dat kan ik ook nu niet overzien,
vandaar deze aanvullende opmerkingen. Het gaat ons natuurlijk om alle
parallelbedieningen die er kunnen
bestaan, zelfs met spoorlijnen die nog
moeten worden aangelegd.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog
nooit het genoegen gehad met de
Minister in Parijs te zijn, maar zij zal er
ongetwijfeld wel eens geweest zijn en
weten dat een traject in de metro
goedkoper is dan hetzelfde traject per
bus.
Ik haal dit aan, omdat ook het
prijsmechanisme in dezen natuurlijk
een belangrijke rol speelt. Uiteindelijk
is de bus goedkoper dan de trein, ook
op het traject waarover wij nu spreken.
Wij moeten er dan nog bij bedenken,
dat van die prijs de reiziger slechts
éénderde betaalt, terwijl de reiziger
per trein nog altijd de helft betaalt,
met andere woorden het is concurrentie op kosten van de belastingbetaler.
Ik vind dat dit aspect duidelijk moet
worden meegenomen als wij de
inventarisatie voor ons hebben. Ik kan
mij dan bijna niet voorstellen dat er
nog een situatie is waar de bus de
voorkeur verdient boven de trein.

Waar ik de felicitaties aan te danken
heb, is mij niet helemaal duidelijk.
Deze zouden hoogstens voor een
aantal andere zaken kunnen gelden,
zoals de recentelijke aanvang van een
dijkvak in Ellewoutsdijk. Om voor een
sluiting te feliciteren, vind ik hoogst
ongepast!
Wat de integratiestudies betreft, kan
ik de heer Van Vlijmen zeggen dat wij
hetzelfde bedoelen. De Kamer krijgt
inzicht in de situaties waar aan de
orde komt de noodzaak tot het doen
van keuzes en krijgt informatie op
grond waarvan zij een keuze kan
doen.
In zijn algemeenheid kan ik de
stelling dat het prijsmechanisme ook
in het openbaar vervoer werkt wel
onderschrijven. Als de heer Van
Vlijmen echter zegt dat er in dezen
veel meer van het busvervoer gebruik
wordt gemaakt en dus op kosten van
de belastingbetaler, moet ik hem erop
wijzen dat toch beide openbaarvervoerssoorten grotendeels voor
rekening van de belastingbetalers
komen.
In die verdeling zit inderdaad een
onderscheid. Recentelijk hebben wij
daar ook over gesproken. De aantallen
maken natuurlijk wel het totale
kostenplaatje uit. Als de treinen rijden
met 850 mensen opgeteld heen en
terug per dag en men beziet de
frequentie van de treinen en men zet
daarnaast hetzelfde plaatje voor het
busvervoer met die frequentie, dan
durf ik hier de stelling aan dat dit nog
altijd voordeliger is, ook voor de
Nederlandse belastingbetaler dan de
spoorwegen, tenzij wij natuurlijk de
spoorwegen daar ook de lijn laten
berijden. Het wordt dan een ander
verhaal, maar dat is juist de reden van
ons samenkomen hedenavond. In het
kader van de efficiency en van de
nijpende financiële situatie moeten
wij een keuze doen.

D

De heer Castricum (PvdA): Voorzitter!
Ik dank de Minister voor de opmerkingen die zij heeft gemaakt naar
aanleiding van hetgeen ik uit een vrij
recent rapport van de Adviesgroep
voor verkeer en vervoer b.v. heb
geciteerd.

Minister Smit-Kroes: Voorzitter! Ik wil
de geachte afgevaardigde de heer
Castricum graag in herinnering
roepen dat er sert 1979 nogal wat
veranderd is in de financieel-economische situatie in Nederland en dat het
op mij dan ook wat conservatief
overkomt om de projectie van de
huidige situatie vast te pinnen op
uitspraken van 1979.

Minister Smit-Kroes: Misschien mag
ik dan een nog uitvoeriger antwoord
op die vraag geven. De werkgroep
door de heer Castricum aangehaald,
heeft gerapporteerd op basis van het
uitgangspunt dat de treindienst wordt
gehandhaafd. Er was geen verbetering
mogelijk en daarom heeft het GOOV
geadviseerd en wel ten tweede male
om de treindienst te staken. Om dan

Spoorwegen
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De heer Willems (PSP): Mevrouw de
Voorzitter! Mijn fractie staat in
beginsel positief ten opzichte van het
streven naar het openen van de
mogelijkheid, fractiemedewerkers en
-sters het ambtenaarschap in de zin
van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds te geven. Het voorstel heeft dan
ook in die zin onze volledige steun.
Het zal kunnen leiden tot verbetering
in de rechtspositie en de secundaire
arbeidsvoorwaarden, met name wat
de pensioenvoorziening betreft. Het
staat iedere fractie vrij om van die
aangeboden mogelijkheid gebruikte
maken.
Voor ons is het dan vooral de vraag
of onze fractie hier ook gebruik van
zal kunnen maken, zonder de nu
bestaande autonomie van onze fractie
op te geven en of alle mogelijke
gevolgen wel voldoende zijn voorzien.
Naar ons idee is het nu - ondanks de
beperkte tijd die we nog hebben vóór
het reces - het moment om daarop in
te gaan. Veel is al opgehelderd in de

schriftelijke voorbereiding, maar nog
niet alles. Daarom kom ik op enkele
punten terug.
Een van de belangrijkste vragen is
of alle fractiemedewerkers die nu
in dienst zijn van onze stichting - onze
fractie heeft de personeelszaken
gedelegeerd aan een Stichting overgenomen zullen worden, met
gebruikmaking van de middelen die
daarvoor nu ook beschikbaar zijn.
Wanneer alleen de postfractiepersoneelskosten in de beschouwing zouden
worden betrokken en de BIK-gelden
zouden daarvan worden uitgezonderd,
zal deze post daartoe niet toereikend
zijn.
Mensen die in de huidige situatie
dezelfde rechtspositie hebben, zouden
dan, met gebruikmaking van het
gewijzigde lid 12, intwee verschillende
groepen terechtkomen, met verschillende rechtsposities. In onze ogen
moet het mogelijk zijn dat kamerleden
binnen een fractie ervoor kiezen om
voor hun persoonlijke ondersteuning
hun medewerkers aan te stellen met
eenzelfde rechtspositie en zelfde taak
als overige fractiemedewerkers.
Waarom kunnen dan ook in deze
gevallen niet de nu voorgestelde
nieuwe leden van artikel 12 van
toepassing zijn? In de schriftelijke
beantwoording is ons dat niet geheel
duidelijk geworden.
Heb ik goed begrepen datfractiemedewerkers die langdurig ziek zijn,
vervangen zullen kunnen worden
door tijdelijke krachten in dienst van
de Kamer? Zo ja, worden deze kosten
dan betaald uit de totale marge die
hiervoor wordt aangehouden, totdat
eventueel plaatsing op het 'ziekenartikel' mogelijk blijkt te zijn? Dat zou
naar onze mening een goede oplossing
zijn. in de praktijk zullen wij het
daarover eens worden.
Het nemen van de stap om gebruik
te maken van de regeling die nu aan
de orde is, zou voor mijn fractie
vergemakkelijkt worden als deze niet
onherroepelijk zal zijn. Daarom heeft
de PSP ook gevraagd naar de mogelijkheid om deze stap in de toekomst
eventueel weer ongedaan te maken
en, indien dat echt strikt wenselijk
lijkt, terug te keren naar de oude
situatie, waarin de fractiemedewerkers
in dienst zijn van de fractie of de
daarvoor in het leven geroepen
Stichting.
Uiteraard hadden wij met de door
ons gestelde vragen in dat verband
niet de bedoeling om op gezette
tijden over te gaan van het ene en dan
weer naar het andere systeem en dan
weer terug. Wij hadden daarmee
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Smit-Kroes
nog verder te adstrueren dat de
stelling niet alleen door mij wordt
ingenomen, wijs ik erop dat ook de
NS de mening is toegedaan dat deze
lijn moet worden gestaakt en dat
geldt ook voor gedeputeerde staten
van Noord-Holland.
De heer Castricum (PvdA): Voorzitter!
Wat ik maar gezegd wil hebben, is dat
de definitieve beslissing van de
Minister om deze spoorlijn te sluiten
niet gebaseerd is op studies die zij in
het vooruitzicht stelt voor andere
paralleltrajecten!
Minister Smit-Kroes: Neen, mijnheer
de Voorzitter, ik wil graag de beslissing
nemen op grond van de studies over
de situatie waarover wij spreken.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, morgen
over de motie te stemmen.
Daartoe wordt besloten.
De vergadering wordt enige ogenblikken geschorst.
Voorzitter: Wessel-Tuinstra

Aan de orde is de behandeling van
het voorstel van het Presidium van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
tot wijziging van het Reglement van
Orde (17 933).
De beraadslaging wordt geopend.

D

alleen voor dat wij op onze schreden
zouden kunnen terugkeren wanneer
de flexibiliteit en de overzichtelijkheid
van ons personeelsbeleid en ons
financiële beleid in de praktijk al te
zeer geweld zou worden aangedaan.
Per slot van rekening worden toch
vergaande bevoegdheden aan het
Presidium overgedragen, al is het
slechts in formele zin.
Ik hoop met het Presidium dat het
slechts een hypothetische mogelijkheid is, maar het is mogelijk dat een
verschil van inzicht ontstaat tussen
een fractie en het Presidium. Dan
moet het eigenlijk uitsluitend gaan
over de aanvaardbaarheid van
financiële risico's. Dan doel ik niet op
een discussie over de resultaten van
een medische keuring, maar bij
voorbeeld op de beoordeling van nog
niet gerealiseerd regeringsbeleid ten
aanzien van arbeidsvoorwaarden voor
ambtenaren. Ik vraag mij af of het
toch niet verstandig is, op grond
van de in art. 12 neergelegde bevoegdheid om nadere voorschriften te
stellen, te denken aan een beroepsprocedure of een geschillenregeling voor
dit soort situaties.
Enigszins geforceerd doet het ons
aan dat fractiemedewerkers via hun
actief en passief kiesrecht voor
dienstcommissies, invloed kunnen
uitoefenen op het overleg met het
Presidium over arbeidsvoorwaarden
die hen zelf slechts gedeeltelijk
aangaan. Het is echter niet anders.
Afhankelijk van de interne fractiedemocratie zal dat een drievoudige organisatiegraad van de medewerkers
vragen, namelijk via de vakbonden,
via de fractie en via de dienstcommissie. Dit is wellicht een beetje veel van
het goede.
Al met al lijkt de nu voorgestelde
regeling ons niet zonder problemen.
Zij is wel alleszins de moeite waard.
Wij hopen dat onze vragen zodanig
worden beantwoord, dat de belemmeringen en onduidelijkheden om van
de aangeboden mogelijkheid gebruik
te gaan maken zo snel en zoveel
mogelijk worden weggenomen.

D
De heer Hermsen (CDA): Mevrouw de
Voorzitter. Mijn bijdrage aan dit
onderwerp kan kort zijn, na de
schriftelijke voorbereiding waarin in
het algemeen bevredigend is ingegaan
op de door ons gemaakte opmerkingen
en vragen. De CDA-fractie is bereid
aan de totstandkoming van deze
wijziging mee te werken.
Daarmee wordt voor een fractie de
mogelijkheid geopend, onder bepaal-
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Hermsen
de voorwaarden die door het Presidium nader zijn vast te stellen, alle bij
die fractie in dienst zijnde of in de
toekomst in dienst te nemen medewerkers een dienstverband bij de Kamer
aan te bieden. De behoefte hieraan
werd vooral gevoeld omdat voor deze
medewerkers een redelijke pensioenvoorziening ontbrak. Men dacht dit
vooral goed te kunnen regelen via het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.
Deze regeling is al geruime tijd
geleden aan de orde gesteld. Sinds
dat moment is de behoefte eraan niet
bepaald toegenomen. Kennelijk
hebben de verschillende fracties op
andere wijze een naar hun oordeel
- en naar ik aanneem ook naar het
oordeel van de medewerkers - niet
onredelijke pensioenvoorziening
getroffen. Als men nu alsnog van
deze mogelijkheid gebruik zou gaan
maken, zou men te maken krijgen met
verlies in verband met pensioenbreuk
en met andere financiële consequenties voor de medewerkers.
Onze fractie heeft hieraan vooralsnog geen behoefte, ook al kunnen wij
daarover nog geen definitieve
uitspraak doen. Dat staat overigens de
aanvaarding van dit voorstel niet in
de weg. Wij willen echter de andere
fracties niet de mogelijkheid onthouden hiervan gebruik te gaan maken,
zeker niet nu het vooralsnog om 14
medewerkers lijkt te gaan.
Onze instemming met het voorstel
op dit moment, mag men ons in de
toekomst niet tegenwerpen als
argument om onze medewerking te
verkrijgen aan een voor alle fracties
verplichtende regeling. Wij hechten
eraan dit hier nog te verklaren.
Ook in de toekomst zouden de
fracties, die nu niet of nog niet gebruik
willen maken van deze mogelijkheid
die via een wijziging van het reglement
wordt geboden, deze mogelijkheid
uitsluitend vanuit de autonomie van
de fracties op haar merites moeten
beoordelen. Ik neem aan dat het
Presidium met die gedachtengang
kan instemmen.
Ik wil nog een enkele opmerking
maken over de gevolgen van dit
voorstel. In de memorie van toelichting
merkt het Presidium op, dat het kan
voorkomen dat in een door een
fractiemederwerker, die formeel in
dienst van de Kamer is, aan het
oordeel van de rechter onderworpen
beslissing het Presidium verweerder
zal zijn en niet het betrokken fractiebestuur. Dit bracht ons tot de vraag om
ons daarvan eens voorbeelden te
geven.

Uit die toelichting valt namelijk af te
leiden, dat er geschillen kunnen zijn
waarin het betrokken fractiebestuur
verweerder is en geschillen waarin
het Presidium verweerder is. Erkennend dat de door ons aangedragen
mogelijkheid om zulks in alle gevallen
het betrokken fractiebestuur te doen
zijn, niet sluitend is, moet ik stellen
dat het Presidium in zijn antwoord
onze vraag heeft omzeild.
Het heeft wel aangegeven dat
degenen die de omstreden beslissing
heeft genomen, ook de wederpartij is.
Daarbij heeft het geen voorbeelden
genoemd, zoals wij toch hadden
gevraagd, van beslissingen krachtens
deze regeling door het Presidium
genomen, die door de betrokken
medewerker aan een rechterlijke
beslissing zijn onderworpen. Daarmee
zou het Presidium tot verweerder zijn
gemaakt en niet het betrokken
fractiebestuur. Wellicht kan mij
hiervan alsnog een voorbeeld worden
gegeven om mij duidelijk te maken
waarom die opmerking in de memorie
van toelichting zo is gesteld.
De antwoorden op de schriftelijke
vragen van de zijde van de fractie van
de PSP gaven mij ook nog aanleiding
tot het maken van enige opmerkingen.
In antwoord op de eerste vraag van
de fractie van de PSP merkt het
Presidium in het verslag op: 'Wel
dient de verplichting te worden
geregeld dat een fractie bij voorbeeld
na verkiezingen haar personeelsformatie in overeenstemming brengt met
haar nieuwe budget.'
Mijn vraag is, waar wordt dit
vastgelegd? Ik heb hiernaar vergeefs
gezocht in de bijlage bij de brief van
17 februari 1983 gericht aan de
bijzondere commissie van overleg,
welke bijlage kennelijk het concept is
van het voorschrift dat het Presidium
op grond van lid 4 van artikel 12 zoals
het nu komt te luiden, denkt vast te
stellen. Of is het de bedoeling om het
concept nog met een dergelijke, aan
de van deze regeling gebruik makende
fracties op te leggen verplichting aan
te vullen?
Wij onderschrijven het antwoord
van het Presidium in antwoord op een
andere vraag van de fractie van de
PSP, dat het minder juist is en - zo
zou ik het willen vertalen - impliciet
een stukje oneigenlijk gebruik van de
regeling voor persoonlijke medewerkers van fractieleden betekent om de
daarvoor bestemde gelden feitelijk te
benutten om meer fractiemedewerkers
aan te stellen dan de voor dat doel
beschikbaar gestelde fractietoelage
toelaat. Ik ben het in dit opzicht dus
niet eens met de heer Willems.
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De bij deze of gene fractie bestaande
situatie mag er naar onze mening
zeker voorshands niet toe leiden dat
wij de situatie krijgen waarin bij
aanvaarding van het voorliggende
voorste! een fractie die hiervan
binnenkort gebruik gaat maken, ook
voor in relatie tot de fractietoelage
boven de sterke aan de fractie
verbonden medewerkers de status
van ambtenaar verwerft.
Wij moeten de beide situaties, te
weten personeel in dienst van de
fractie, bezoldigd uit de toegestane
fractietoelage en persoonlijke medewerkers in dienst van een kamerlid,
op andere wijze bezoldigd, niet met
elkaar vermengen. Of er iets in de
status van de persoonlijke medewerkers zou dienen te worden gewijzigd
en zo ja, wat, is thans in studie bij de
commissie-E versdijk.
Voor mijn fractie staat het op dit
moment nog geenszins vast dat die
status zozeer dient te worden gewijzigd
dat de persoonlijke medewerkers in
dienst van de fractie komen, laat
staan met een zelfde soort dienstverband als dat van de fractiemedewerkers die bezoldigd worden uit de
fractietoelage.
Wij wensen het rapport van de
commissie-Eversdijk aan het Presidium en de publikatie ervan door het
Presidium van de Kamer, te zamen
met haar mening over het rapport af
te wachten, alvorens wij ons over die
kennelijk door de fractie van de PSP
voorgestane situatie definitief zullen
uitspreken.
Ik zou het Presidium dan ook willen
vragen of ik het antwoord op de door
de PSP gestelde desbetreffende vraag
zo mag verstaan, dat het Presidium,
zonder dat erover met de Kamer
nader gediscussieerd is, iets waarvoor
het rapport van de commissie-Eversdijk in ieder geval dient te worden
afgewacht, niet bereid is om mee te
werken aan de totstandkoming van
een dienstverband bij de Kamer van
meer medewerkers bij een fractie dan,
getoetst uitsluitend aan het bedrag
van de desbetreffende fractietoelage,
mogelijk is.
Nogmaals, ik zie een rapport dat zo
ver gaat, nog niet komen, maar wij
vinden in ieder geval dat hiervan niet
langs deze sluipweg gebruik zou
moeten worden gemaakt.

D
Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):
Mevrouw de Voorzitter! Hoewel mijn
fractie niet van plan is om zelf gebruik
te maken van de regeling die vandaag
wordt voorgesteld, stonden wij in
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Jorritsma-Lebbink
eerste instantie niet negatief tegenover
dit voorstel. Naar aanleiding van de
beantwoording van de vragen die
door een aantal fracties zijn gesteld,
zijn bij mijn fractie echter een aantal
principiële nieuwe vragen gerezen.
Ten eerste: op blz. 3 wordt in
antwoord op een vraag van het CDA
gesteld, dat fractiemedewerkers die in
dienst van de Kamer treden, binnen
het gebied van de belangenbehartiging
van de ambtenarenorganisaties
vallen. Mijn vragen zijn: Van welke?
en Is dat wel juist? Is dat getoetst aan
de statuten van die organisaties? Deze
vragen zijn relevant,omdat deze
medewerkers blijven vallen onder het
arbeidsovereenkomstenbesluit der
Staten-Generaal, dat, voor zover mij
bekend, spreekt over werknemers en
niet over ambtenaren.
Ten tweede: er is geen sprake van
ambtenaren volgens de Ambtenarenwet 1929. Er is naar mijn informatie
ook geen sprake van ambtenaren
volgens de ABP-wet, B-3 status. Waar
sprake van is, is een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht met de
Kamer.
Kortom hoe kan danzo'n werknemer
wel het passief en actief kiesrecht
verkrijgen voor de dienstcommissies?
Als dat zo is, betekent dat dan ook dat
zij dezelfde rechten krijgen als
vastgelegd in ambtenarenregelement
Staten-Generaal ten aanzien van bij
voorbeeld het bezoeken van vakbondsvergaderingen, vrijstelling, enzovoorts? Is dat wel correct ten opzichte
van ambtenaren die werkzaam zijn in
dit huis?
Betekent het overigens ook dat
werknemers die op basis van arbeidsovereenkomst werken min of meer
verplicht worden lid van een vakbond
te zijn?
Ten slotte nog een vraag over wat
er gebeurt in het geval van een
arbeidsconflict? Ik kan niet anders
concluderen dan dat bij een beslissing
inzake een conflict tussen fractiebestuur en werknemer het formeel in
bepaalde gevallen een conflict tussen
Kamer en medewerker kan w o r d e n ,
wanneer het aan het oordeel van de
rechter w o r d t onderworpen. Ik zou
graag uw visie daarover vernemen.

Dat vooropgesteld, voeg ik eraan toe
dat het voor mijn fractie op haar beurt
een pak van het hart was, dat het
Presidium zo onomwonden heeft
gesteld in het verslag, dat ook
wanneer weinig fracties belangstelling
zouden blijken te hebben voor de in
het voorstel geboden regeling 'aan de
in de loop der jaren gewekte verwachtingen in ieder geval niet getornd kan
worden.'.
Vooral o m dat te onderstrepen, w i l
ik nog een korte bijdrage aan dit
debatje leveren. Ik w i l duidelijk
uitspreken dat mijn fractie grote
waardering heeft voor het feit dat het
voorstel nu op tafel ligt en dat het
Presidium de lijn zo consequent
doortrekt. Ik voeg daaraan toe, dat het
mij zaak lijkt - ook gezien de voorgeschiedenis van dit voorstel en de
periode waarin deze gedachtenconstructie haar aanloop heeft gehad dat de Kamer hierover nu een helder
principebesluit neemt en dat aan de
gewekte verwachting inderdaad
w o r d t voldaan.
Het lijkt mij dat concrete invulling
van punten zoals die in het verslag en
in dit debatje door enkele andere
fracties zijn opgeworpen bij de
uitvoering van het besluit gevoeglijk
haar beslag kan krijgen. Ik wil daaraan
toevoegen dat het gaat o m een
regeling waarvan men gebruik kan
maken, men hoeft niet.
Mijn fractie vertrouwt er dan ook
op, dat andere fracties, ook wanneer
de regeling van hen zelf op dit
moment niet van concreet belang is
omdat zij eigen voorzieningen hebben
getroffen, democratisch genoeg
gezind zullen zijn aan een vlotte
besluitvorming mee te werken. Dit
vertrouwen is nog gesterkt door de
uitlatingen van de heer Hermsen. De
al zo lang in het vat zittende mogelijkheid van een ambtenaarschap in de
zin van het ABP voor hen die dat wel
willen kan nu snel rond gemaakt
w o r d e n . Wij vinden dat een goede en
rechtvaardige zaak.

D

Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Mevrouw de Voorzitter! U zult
begrijpen dat het de fractie van D'66
een vreugde was nu eens een keer het
Presidium een verlichting van het
bezwaarde hart te kunnen bezorgen.

De heer Dolman, voorzitter van het
Presidium: Mevrouw de Voorzitter! Ik
dank alle sprekers voor de instemming
die zij in het algemeen hebben
betuigd. Mevrouw Lambers was
geheel ongeclausuleerd. Het is
oorspronkelijk, nu al enkele jaren
geleden, op verzoek van haar fractie
dat deze nieuwe mogelijkheid in het
Reglement van Orde volgens ons
voorstel wordt geopend. Het is dan
ook niet toevallig dat de heer Nypels
nu naast mij zit naast de rechtskundig
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adviseur. Overigens is daardoor te
verklaren dat andere leden van het
Presidium niet aanwezig zijn, dat men
wel wist dat dit voorstel op zoveel
instemming uit de Kamer zou kunnen
rekenen.
Mevrouw Jorritsma heeft ingezet
met de mededeling dat naar aanleiding
van het verslag nog enkele principiële
vragen waren gerezen. Toen dacht ik
dat misschien nog een fractie gaat
tegenstemmen. Dat viel wel mee. Ik
krijg althans die indruk, want zij heeft
eigenlijk maar een vraag gesteld,
uiteenvallende in twee subvragen. Het
betrof de positie van verschillende
groepen in dienst van het Rijk binnen
een huis.
Ik meen dat er zich geen nieuw
probleem voordoet. Het betreft
mensen op arbeidscontract, die
materieel in dienst zijn bij hun fractie,
maar formeel op arbeidscontract bij
de Kamer. Mensen werken echter al
lang onder het ambtenarenreglement
respectievelijk op arbeidscontract
naast elkaar. Ik kan in veel gevallen
niet eens aanwijzen of Piet een
ambtenaar is in de strikte zin van het
ARAR en of Jan misschien op arbeidscontract werkt. Dat maakt geen enkel
verschil in de dagelijkse praktijk. Zij
zijn lid van dezelfde organisaties en
doen hetzelfde werk.
Men moet mij niet eens vragen
waarom de ene op arbeidscontract
wordt aangesteld en de andere als
ambtenaar. In dit geval maakt het
geen enkel verschil. Dat onderscheid
is volstrekt irrelevant. Ik hoop de
vraag van mevrouw Jorritsma
hiermee naar tevredenheid te hebben
beantwoord.
Twee andere sprekers hebben het
uitvoerigste gesproken, ten dele in
tegengestelde richting. De heer
Willems heeft gevraagd of het
mogelijk zal zijn de bij een stichting in
dienst zijnde medewerkers bij zijn
fractie allen over te brengen in dienst
van het Rijk, zowel degenen die
gefinancierd worden uit de fractiegelden als degenen die gefinancierd
worden als persoonlijke medewerkers.
De heer Hermsen heeft als woordvoerder voor zijn fractie gezegd dat hij aan
een dergelijke mogelijkheid niet toe is
en dat hij in ieder geval het rapport
van de werkgroep-Eversdijk, deze
week al eerder genoemd, wil afwachten. Namens het Presidium sluit ik mij
daarbij aan. Ik ben niet gemachtigd de
heer Willems een toezegging te doen.
Dat stond trouwens al duidelijk in de
stukken. Het verzoek van de heer
Willems is overigens niet onlogisch.
Wij zullen het zeker ook onder ogen
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zien in het Presidium wanneer het
rapport van de werkgroep-Eversdijk er
is. Evenmin als vaststaat dat er niets
van in komt, staat vast dat het in ieder
geval wel gaat gebeuren. Er wordt nu
een stap gezet; een volgende stap
staat wederom ter beslissing van de
Kamer.
De heer Willems heeft gevraagd of
en zo ja, in hoeverre tijdelijke krachten
kunnen worden gefinancierd en in
dienst worden genomen. Dat kan
zolang het geld beschikbaar is. Zoals
ook het geval is met ambtenaren in
dienst van de Kamer volgens de
huidige regeling, kan wanneer
iemand ziek wordt niet ad libitum een
tijdelijke kracht in diens plaats worden
aangenomen terwijl de kosten
toenemen. Binnen het plafond van de
kosten in een bepaald jaar zijn er
echter zeker mogelijkheden.
De heer Willems (PSP): Het gaat erom
dat je in geval van ziekte tijdelijk
vervanging wilt hebben. Wie bepaalt
nu of er geld is in de ziektepot die de
Kamer beheert, o m iemand te vervangen? Hoe los je dit vraagstuk op? Is
dit een kwestie van onderhandelen of
zijn daar marges voor per fractie? Of
begint dit pas te lopen, als iemand
een maand lang ziek is?
De heer Dolman: Mij dunkt dat dit in
de praktijk inderdaad een kwestie van
overleg zal zijn. Onderhandelen klinkt
zo polemisch. Het Presidium is
natuurlijk verantwoordelijk voor de
bewaking van de begroting, ook
tegenover de Ministervan Binnenlandse Zaken en de Rekenkamer. Ik kan
mij voorstellen dat in een jaar een
kleine overschrijding van een bepaalde
post wordt toegestaan, mits dit dan in
een volgend jaar wordt gecompenseerd of op een andere post, bij
voorbeeld de materieelkosten, wordt
gecompenseerd.
Het moet geen structurele zaak zijn.
Het moet niet zo zijn dat ieder jaar
opnieuw materieelkosten door
personele kosten worden vervangen
of omgekeerd. Ik kan mij voorstellen
dat zich op dit punt juist voor een
kleine fractie, als die van de PSP op
het ogenblik is, de moeilijkheid
voordoet dat men geen beroep kan
doen op de wet van de grote getallen.
Waar een wil is, is dan een weg, dunkt
mij.
De heer Willems heeft gevraagd of
zich geschillen kunnen voordoen
tussen het Presidium en het fractiebestuur. Ik meen dat in het verslag ook
al is aangegeven dat het Presidium
zulke mogelijkheden eigenlijk niet ziet.
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De PSP-fractie heeft in dit verslag de
mogelijkheid opgeworpen van een
vertrouwensonderzoek. Wij hebben
opgemerkt dat voor deze functie niet
in zo'n onderzoek voorzien wordt. Ik
houd mij aanbevolen voor de inventiviteit van de heer Willems in tweede
termijn o m wel een concreet voorbeeld
te noemen. Wij zien dit eerlijk gezegd
niet.
Het Presidium is de formele werkgever. Ik kom hiermee meteen op een
vraag die de heer Hermsen en
mevrouw Jorritsma hebben gesteld.
Formeel zal het Presidium bij een
arbeidsconflict verweerder moeten
zijn bij de ambtenarenrechter. Materieel wordt bijna altijd, zo niet altijd
het verweer gevoerd vanwege het
fractiebestuur.
In de praktijk zal, dunkt mij, het
fractiebestuur de keuze hebben
tussen de landsadvocaat en een
andere advocaat. Dit komt wederom
op hetzelfde neer. Het blijft toch een
advocaat. Ook de landsadvocaat is
een gewone advocaat die heel vaak
optreedt voor het Rijk, maar niet
altijd. Hij heeft ook andere zaken. Wat
dit betreft, doet zich in de praktijk
eigenlijk geen verschil voor.
De heer Hermsen heeft gevraagd
waar het geregeld is dat bij een
verkiezingsnederlaag personeel zal
afvloeien. Dit is geregeld in de
begroting. Ik kom nu op dezelfde
soort redenering als ik heb gehouden
ten aanzien van tijdelijke krachten,
tegenover de heer Willems. In de
praktijk zal, dunkt mij, van geval tot
geval een regeling moeten worden
getroffen. Ik weet niet of er iets moet
worden uitgeschreven en hoe dit
precies moet worden geregeld. Het
Presidium is echter nu eenmaal
gehouden de begroting te bewaken
en niet meer geld uit te geven dan in
de begroting is toegestaan.
De heer Hermsen (CDA): Het gaat mij
om het volgende. Als een fractie
verplicht moet worden, dan zal die
fractie dus ook verplicht moeten
worden de medewerkers die zij boven
de sterkte heeft, te ontslaan. Als die
fractie dit niet doet, komt zij alleen
voor een tekort te staan.
De voorzitter van het Presidium zegt
dat er natuurlijk enige soepelheid
betracht moet worden. Ik ben het met
hem eens dat enige soepelheid in
dezen gewenst is en dat je wel eens
kleine tekorten van het ene jaar over
moet boeken naar het volgende jaar
o m dat dan weer recht te strijken. Er
moet echter wel weer recht gestreken
worden.
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De voorzitter noemde straks de
kleine fracties. Dit geldt evenzeer voor
de grote fracties. Hij moet over één
kam blijven scheren. Als het gaat o m
een termijn van meerdere jaren, dan
moet een kleine fractie exact hetzelfde
behandeld worden als een grote
fractie.
De heer Dolman: Bij een grote fractie
als die van de heer Hermsen op dit
moment is, die bij voorbeeld van 48
zetels teruggaat naar 45 zetels, lijkt
mij het probleem zich eigenlijk niet
voor te doen, omdat dan de wet van
de grote getallen wel geldt. Het
moeilijkste geval is dat van een
betrekkelijk grote fractie die met één
klap een kleine fractie wordt. Wij
weten dan ook wel welke fractie wij
bedoelen in het recente verleden. Ook
daarvoor geldt in het algemeen dat
redelijk overleg natuurlijk het beste
werkt.
Nu wij toch over een concreet
juridisch voorstel praten, is het
misschien goed o m de gedachten te
scherpen en om op moeilijkheden in
de toekomst voorbereid te zijn, o m
eventjes de punten op de i te zetten. Ik
kan mij twee sancties denken. In de
eerste plaats dat, wanneer een
fractiebestuur onwillig is o m iemand
te ontslaan, het Presidium het wel
doet. Dan is het nog de vraag wie
wordt ontslagen.
In de tweede plaats dat het geld
wordt gekort en dat men tijdelijk op
andere posten van de fractie - ik denk
aan materiële posten - compenseert.
Ik ben het in ieder geval geheel met
de heer Hermsen eens dat het
Presidium niet eindeloos kan blijven
overleggen. Het Presidium moet ook
in zo'n buitengewoon pijnlijk geval
het budget blijven bewaken.
Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Ik heb het toch goed als ik
ervan uitga dat de nieuwe regeling in
feite niet wezenlijk verschilt van de
huidige regeling, in die zin dat
wanneer een fractie nogal in omvang
vermindert - wij weten dat dit kan
voorkomen - zo'n fractie zich gesteld
ziet voor de taak om zich aan te
passen aan de nieuwe omstandigheden en het nieuwe budget? Ik zie niet
in dat er een echt principieel verschil
ontstaat met de nieuwe regeling.
De heer Dolman: Neen, materieel
niet, maar formeel wel, doordat het
personeel nu eenmaal in dienst van
de Kamer is. Het ontslag moet bij een
onwillig fractiebstuur dus worden
verleend door het Presidium. Dat is
op het ogenblik niet zo. De kraan gaat
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op het ogenblik dicht en het fractiebestuur ziet maar. Dat is toch wel een
verschil.
Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Akkoord. Formeel is dat
verschil er duidelijk. Materieel lijkt het
mij echter erg voor de hand te liggen
dat een fractiebestuur onder de huidige
regeling de tering naar de nering
ik bedoel de nering naar de tering
moet zetten en dus het personeelsbestand toch moet aanpassen. Dat is de
praktijk. Het lijkt mij dat daaruit de
verwachting voort kan vloeien dat
onder de nieuwe omstandigheden
onwillige fractiebesturen een theoretische optie zijn, omdat men nu toch
met de realiteit w o r d t geconfronteerd.
De heer Dolman: Het lijkt mij een
uitstekende verspreking van mevrouw
Lambers: dan moet de nering inderdaad naar de tering worden gezet.
De heer Willems heeft nog twee
vragen gesteld die ik niet heb beantw o o r d . In de eerste plaats zei hij dat
de PSP-fractie niet zal gaan jojoën,
maar het is toch niet onherroepelijk
als men op zijn schreden zou willen
terugkeren. Neen, onherroepelijk is
het niet.
Als een fractie na enkele jaren,
na daarover goed te hebben nagedacht, tot de conclusie komt dat het
toch geen goed besluit is geweest,
moet het natuurlijk mogelijk zijn o m
van zo'n besluit terug te komen.
In de tweede plaats heeft de heer
Willems ook nog iets gezegd over
ambtenarenorganisaties of in het
algemeen organisaties waartoe
medewerkers van een fractie zouden
moeten of kunnen behoren. Mevrouw
Jorritsma heeft in dit verband een
ander soort vraag gesteld. De heer
Willems maakt zich zorgen over alle
verbanden waarin medewerkers
werkzaam zouden kunnen zijn en hun
stem zouden kunnen laten horen.
Ik heb wel eens de indruk dat
sommige medewerkers alleen naar
gelukkig zijn als er nog een verband
bijkomt, waarin zij ook hun mond
open kunnen doen. Als zij daarvoor
geen belangstelling hebben, dan doet
zij dat niet. Vrijheid blijheid!
De Voorzitter: Ik stel voor, de spreektijd in tweede termijn te bepalen op
de helft van die in eerste termijn.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Willems (PSP): Mevrouw de
Voorzitter! Ik weet nog niet of ik mij
aan de door u voorgestelde spreektijd
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zal houden. Ik wil mij daartoe in ieder
vaste waarden. Hierin spelen verwachgeval niet van te voren verplichten.
tingen een rol. In zo'n situatie kan het
Maar ik zal niet meer zeggen dan
Presidium in zijn verwachtingen
strikt nodig is.
afwijken van de budgettaire verwachIk ben de voorzitter van het Presiditingen die de fractie heeft. Dat zou tot
u m dankbaar voor zijn beantwoording.
een conflict kunnen leiden. Daarom
Ik ben blij dat wij o p deze wijze nog
hebben w i j gevraagd of het niet
wat uitvoeriger op het Reglement van
verstandig is o m te voorzien in een
Orde zijn ingegaan. Ik heb daardoor
beroepsprocedure, een geschillenreeen aantal verduidelijkingen gekregen
geling, waardoor het geschil uiteindedie mij dierbaar zijn. Het zou jammer
lijk beslecht kan worden, bij voorbeeld
zijn als de kritische vragen die een
ten gunste van de fractie.
onbevangen fractie gesteld heeft,
Ik wil nog even terugkomen op het
ertoe leiden dat over het voorstel te
punt dat voor ons het belangrijkste
veel principiële vragen worden
was, gelet op onze constructie. Het
gesteld. Dat is nooit onze bedoeling
betreft de kwestie van gelden die
geweest. Wij blijven het voorstel in
kamerleden beschikbaar hebben voor
principe in ieder geval nog steeds
persoonlijk medewerkers en die bij
steunen, ondanks de open einden
ons zodanig worden gebruikt dat
ervan.
persoonlijke medewerkers dezelfde
Uit de verschillende bijdragen heb
status en rechtspositie hebben als de
ik gemerkt dat het voorstel nogal een
overige medewerkers en voor een
verleden heeft, waarvan w i j maar heel
belangrijk deel dus ook dezelfde
moeilijk kennis hebben kunnen
taken. Moet deze rechtspositie die
nemen. Wellicht zijn deze opmerkingen
voor alle medewerkers hetzelfde is,
en gedachten uit het verleden ook niet
ook zo blijven bestaan in de nieuwe
meer zo relevant. Wij hebben ons dan
situatie? Ik ben het in het geheel niet
ook geconcentreerd op hetgeen nu in
eens met de erg terughoudende
de correspondentie te vinden is.
opstelling die de fractie van het CDA
in dezen kiest. Ik vind dat de kamerleDe Voorzitter daagt mij uit o m eens
den zelf moeten bepalen hoe de
een voorbeeld te geven van een
status van persoonlijke medewerkers
situatie die tot een geschil kan leiden
ingevuld wordt, zowel wat taken als
tussen Presidium en een fractie bij het
wat rechtspositie betreft. Daarom is
in dienst nemen, respectievelijk het
dit voor onze fractie wel een belangrijk
ontslaan van een fractiemedewerker.
punt.
Ik vind het niet zo moeilijk o m
hiervan een voorbeeld te geven,
In die zin ben ik blij dat de voorzitter
omdat wij in onze fractie regelmatig
dit in ieder geval geen onlogische
worstelen met het probleem hoeveel
constructie vindt. Het is uiteraard een
ruimte wij eigenlijk hebben om
constructie die geen enkele fractie
iemand meer of minder in dienst te
hoeft te volgen, ofschoon verschillennemen. Dat komt vooral doordat onze
de fracties het een interessante en
fractie vrijwel alleen met part-timers
bruikbare constructie vinden. Wellicht
werkt. Het betreft mensen die 30, 32 of
willen zij hieraan dus verder werken.
22 uur werken. Het aantal arbeidsuren
De invulling van het instituut
is afhankelijk van de inbreng die men
'persoonlijk medewerkers' wil ik
heeft. Het is in deze situatie aantrekkelijk uitdrukkelijk aan mij houden. Wellicht
om tijdig te kunnen bekijken of een
heeft de heer Hermsen dat ook zo
fractiemedewerker een paar uur meer
bedoeld.
of minder kan gaan werken. De
De heer Hermsen (CDA): In de huidige
redenen daarvoor kunnen onder
situatie kan ik mij voorstellen dat een
andere zijn wijziging in specialisatie of
kleine fractie een dergelijke regeling
nevenwerkzaamheden en het budget
treft, ofschoon - in het antwoord op
dat voor extra ruimte kan zorgen.
het verslag is het al naar voren
Wij hebben inmiddels een jaar
gekomen - hier bijna sprake is van
achter de rug waarin twee maal
oneigenlijk gebruik.
verkiezingen werden gehouden. Deze
De heer Willems (PSP): Nee!
verkiezingen veroorzaken wijzigingen
in het personeelsbestand. Wij probeDe heer Hermsen (CDA): Daarvoor is
ren ook steeds tijdig te voorzien in
destijds de regeling niet getroffen.
vacatures waarvan verwacht wordt
Hiermee is oneigenlijk gebruik nog
dat zij zullen ontstaan. In dit soort
geen gebruik dat verboden is. Stel dat
situaties kan men niet met absolute
het zo is, dan moet men niet vergeten
zekerheid zeggen of de ruimte zal
dat men straks te maken krijgt met
ontstaan, maar toch wordt op een
een situatie waarin het personeel van
gegeven moment een beslissing
een fractie in dienst van de Kamer is.
genomen. Hiervoor bestaan geen
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Het gaat dan direct o m al deze
medewerkers en ook o m het gedeelte
waarvoor men wordt gefinancierd via
een andere regeling dan de fractietoelage. Dat is het niet meer een zaak van
een fractie alleen, maar dan wordt het
in zeker opzicht een zaak van de
Kamer. Wij zijn er bepaald niet aan
toe o m hieraan medewerking te
geven, althans mijn fractie nog niet.
De heer Willems (PSP): Ik heb de heer
Hermsen op dit punt in zijn eerste
termijn heel bewust niet geïnterrunv
peerd. Ik vond namelijk dat ik onze
zienswijze beter in tweede termijn kon
uitleggen en dan tegelijkertijd onze
bezwaren tegen zijn redenering kon
geven. Wellicht is dit ook de manier
waarop de heer Hermsen zijn bezwaren
tegen mijn redenering kan weergeven.
Het gaat mij erom dat wij zelf willen
bepalen hoe wij het instituut'persoonlijk medewerkers' invullen. Wij vullen
het in op de wijze waarop wij grotendeels ook het fractiebudget v o r m
geven. Wij staan voor de keuze dat, of
iedereen naar de Kamer overgaat of
niemand. Wanneer het zo ver komt
- dit hangt ook van een aantal andere
omstandigheden af - gaat het o m de
gehele groep, tenminste zolang de
Kamer voor een dergelijke invulling
van het instituut 'persoonlijk medewerker' kiest, of o m niemand.
Ik begrijp dat het het beste is - het
presidium heeft dit ook al gesuggereerd - o m de kwestie te laten rusten
tot de evaluatie van de commissieEversdijk bekend is. Wij zullen op
onze wijze meewerken aan die
evaluatie. De wijze waarop w i j het
instituut 'persoonlijk medewerkers'
invullen, zal uitdrukkelijk bij die
evaluatie aan de orde komen. Wij
vinden dat de beslissing dan weer aan
ons is, eigenlijk niet zozeer aan de
Kamer.
De Kamer schept met dit artikel
namelijk de mogelijkheid o m mensen
in dienst van de Kamer te laten
treden. De wijze waarop dit voor alle
medewerkers kan gelden en niet
alleen voor fractiemedewerkers, is
voor ons vatbaar voor een discussie
op een later tijdstip.
Met de overige punten zullen w i j in
de praktijk geen moeilijkheden meer
hebben, gelet op de antwoorden van
het Presidium.

dat wenst, hun medewerkers de
status van ambtenaar te geven in de
zin van de Algemeen Burgerlijke
Pensioenwet. Daarover praten wij
helemaal niet meer. Wij spreken nu
over conflicten die kunnen ontstaan
tussen de Kamer en de medewerkers;
w i j praten over de vraag wie onder
deze regeling moeten vallen en of
persoonlijk medewerkers er ook
onder moeten vallen.
In eerste instantie ging het erom
- ook in het presidium ging de
discussie hierover - een goed pensioenkader te scheppen voor de
medewerkers van de fracties die niet
zelf in een dergelijke regeling hebben
voorzien. Er zijn natuurlijk diverse
soorten medewerkers. Bij mijn fractie
rijst de angst dat w i j nu een groot
aantal soorten fractiemedewerkers
scheppen en ook een aantal soorten
persoonlijk medewerkers, als de heer
Willems zijn zin krijgt. Daarom plaats
ik nu wat vraagtekens bij dat voorstel.
Wij krijgen een brij van mogelijkheden. Wij krijgen fractiemedewerkers,
die passief en actief kiesrecht krijgen
voor de dienstcommissies. Anderen,
die dankzij het feit dat hun fractie
heeft gekozen voor een andere
constructie, krijgen een pensioenvoorziening en verder helemaal niets,
maar mogen er helemaal niet aan
meedoen. Ik vind dat heel vreemd. In
verdere zaken verschillen deze
medewerkers niet van de andere. Het
gaat alleen om het ambtenaarschap in
het kader van de ABP. Op die basis
hebben deze fractiemedewerkers
volledig andere rechten. Daarmee
heeft mijn fractie toch wel moeite.

D
De heer Dolman: Mevrouw de
Voorzitter! Ik wil met de laatste
opmerking beginnen. De heer Willems
noemde een detail, maar mevrouw
Jorritsma raakte de kern van de zaak.
Enkele jaren geleden - ik kan de heer
Willems lezing van de Handelingen
inzake de raming enkele jaren achtereen aanbevelen - zijn wij hierover
begonnen, omdat ten minste één
fractie een pensioenprobleem had.
Wij hebben aanvankelijk onderzocht
of medewerkers van een fractie in
dienst zouden kunnen zijn bij een
stichting.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): Ik
kom nog even terug op hetgeen hier
eigenlijk aan de orde is. Het ging er
vanavond o m een mogelijkheid te
scheppen voor eer; aantal fracties die

Die stichting zou dan - via een
B3-status of zoiets waaronder ook
TNO valt meen ik - bij het ABP
kunnen worden ondergebracht.
Daarop is een negatief antwoord
gekomen. Ik weet niet of het van de
directie van het ABP kwam of van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
maar in ieder geval is het niet gelukt.
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Toen zijn wij teruggevallen op deze
mogelijkheid.
Ik geef mevrouw Jorritsma toe, dat
het in de praktijk merkwaardig is, dat
in hetzelfde huis de medewerkers van
de ene fractie een andere juridische
status zouden kunnen hebben dan die
van een andere fractie. Het Presidium
heeft gemeend daar overheen te
moeten stappen, omdat wij het
verzoek van die ene fractie redelijk
vonden.
Die fractie zou het natuurlijk zeer
gewaardeerd hebben als alle fracties
zoiets gedaan zouden hebben. Het
Presidium heeft gemeend, dat wij die
fractie geen verdere moeilijkheden in
de weg zouden moeten leggen. Ideaal
en optimaal is het echter niet, geef ik
graag toe. Wij hebben dat vanaf het
begin onderkend. Jaren achtereen is
zorgvuldig nagegaan welke de
praktische, heel precieze consequenties zouden kunnen zijn.
De heer Willems is door mij geprovoceerd o m eens een conflictpuntte
bedenken. Hij noemde afwijkende
budgettaire verwachtingen van het
fractiebestuur en het Presidium. Ik kan
daarvan twee varianten bedenken. De
eerste is dat het fractiebestuur denkt
dat in het komende jaar een verkiezingsoverwinning in het vat zit en dat
het Presidium dat niet denkt. In dat
geval heeft het Presidium bij voorbaat
gelijk. Dergelijke dingen bepalen de
kiezers en niet de profeten.
Een andere mogelijkheid lijkt mij
realistischer. Het Presidium denkt dat
de begroting, ingediend door de
Minister van Binnenlandse Zaken en
sporende met de raming, wel zal
worden aangenomen, ook door de
Eerste Kamer. De fractie van de PSP
heeft zich voorgenomen, alsnog een
amendement in te dienen en denkt
zowaar ook nog daarvoor een meerderheid te kunnen verwerven in de
Kamer.
Dat kan; misschien heeft men
goede onderhandelingen gevoerd.
Zou daar dan niet op vooruitgelopen
kunnen worden door een of twee
nieuwe medewerkers in dienst te
nemen? Men stelt: men zal zien dat
het amendement wordt aangenomen
en als wij met het plaatsen van
advertenties moeten wachten totdat
het allemaal in het Staatsblad staat, is
een half jaar verloren. Moet daarvoor
een beroepsprocedure in het werk
worden gesteld?
Bij wie dan? Bij de Minister van
Binnenlandse Zaken? Nog afgezien
van het prestige van de Kamer, zou
dat betekenen bij de duivel te biecht
te zijn. Ik denk dat men van het

5011

Dolman
Presidium eerder iets gedaan kan
krijgen dan van een minister. Ik blijf
bij mijn eerder gemaakte algemene
opmerking, dat het Presidium ten
slotte eraan is gehouden, het budget
te bewaken. Van die verantwoordelijkheid kan het Presidium niet abdiceren.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Aangezien een van de
leden heeft verzocht, te stemmen over
het voorstel, stel ik voor, de stemming
in de loop van morgen te houden.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag
van de vorige vergadering goed te
keuren.
Daartoe wordt besloten.
Sluiting 22.40 uur.
Lijst van ingekomen stukken, met de
door de Voorzitter ter zake gedane
voorstellen:
1. vijf brieven van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij zich in haar vergadering
van 28 juni 1983 heeft verenigd met
de haar door de Tweede Kamer
toegezonden voorstellen van wet
gedrukt onder de nrs. 17 803,17 859,
17936, 17940 en 17941.
De Voorzitter stelt voor deze brieven
voor kennisgeving aan te nemen;
2. de volgende brieven:
twee, van de Minister van Buitenlandse Zaken, te weten:
een, over de emigratie uit de USSR
door Joden (17600, V, nr. 106);
een, over Zuid-Afrika (17 895, nr.
15);
een, van de Ministervan Binnenlandse Zaken over een onderzoek onrechtmatig gebruik van BVD-rapporten
(17 600, VII, nr. 57);
een, van de Minister van Defensie,
over Kruisvluchtwapens (17 980);
een, van de Staatssecretaris van
Defensie, de heer Hoekzema, over
statistieken betreffende gewetensbezwaarden (17 600, X, nr. 40);
een, van de Staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat, over de
sloopregeling Binnenvaart (17323, nr.
8);
een, van de Staatssecretaris van
Economische Zaken, de heer Van Zeil,
van de Minister van Landbouw en
Visserij en van de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
over een eenmalige uitkering (17 416,
nr. 3);
een, van de Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, over de
omroepbijdragen (17600, XVI, nr.
147);
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een, van de Staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
over het Drugbeleid (17867 nr. 5).
Deze brieven zijn al gedrukt;
3. de volgende brieven:
een, van de Minister van Justitie,
ten geleide van het jaarverslag
schadefonds geweldsmisdrijven;
een, van de Minister van Economische Zaken, ten geleide van het
jaarverslag van de MIP.
De Voorzitter stelt voor deze brieven
niet te drukken. Voor zoveel nodig is
kopie gezonden aan de betrokken
commissies;
4. de volgende adressen:
een, van J. Roele te Amsterdam,
met betrekking tot zijn belastingen;
een, van H. Werink te Amstelveen,
met betrekking tot zijn detentie;
een, van C. J. van Baarle te Breda,
met betrekking tot een gratieverzoek;
een, van A. C. Adriaans te Uden,
met betrekking tot een bouwvergunning;
een, van mevr. H. B. M. VeldmeijerMartens te Kruiningen, met betrekking
tot haar belastingen;
een, van J. C. Koens te Amsterdam,
met betrekking tot zijn belastingen;
een, van J. Haaksema te Nijmegen,
ten vervolge op een eerder adres;
een, van A. Evers te Hengelo, met
betrekking tot een uitkering huursubsidie;
een, van N.V. Exploitatie Zwembad
'De Waterlelie' te Aalsmeer, houdende
verzoek om gelijke behandeling van
mannen en vrouwen;
een, van Narvik Dakpan Deest B.V.
te Deest, met betrekking tot een
belastingschuld;
een, van J. W. P. Geven te Eindhoven, met betrekking tot zijn belastingen;
een, van mevrouw Th. G. G. C.
Repko-de Brouwer te Workum,
houdende een verzoek om een
eenmalige uitkering;
een, van W. E. J. van den Bold te
Kesteren, met betrekking tot toepassing van de hardheidsclausule.

een, van W. Nieuwenhuis, over de
vakantietoeslag voor hogere ambtenaren;
een, van het provinciaal bestuur
van Utrecht, over het orkestenbestel;
een, van het Havenschap Vlissingen,
ten geleide van het verslag van de
vergadering van 15 december 1982;
een, van B. Visser, over AOW-uitkeringen;
het jaarverslag van de SEP 1982;
een, van J. F. M. Kemperman, over
naturalisaties;
een, van BKB, over de eigen
bijdrage medicijnen;
twee, van de fracties uit de Utrechtse
gemeenteraad, te weten:
een, over het verblijfsrecht van
buitenlandse jongeren;
een, over het culturele verdrag
tussen Nederland en Marokko;
een, van het Aktie-Komitee SoZaWe,
over de financiële bevoorrechting
hogere ambtenaren;
een, van de SVR, over premiepercentages sociale verzekeringen;
een, van het gemeentebestuur van
Brielle over herziening Wet uitkering
wegen;
een, van het comité behoud van het
USO, over het orkestenbestel;
een, van de Stichting Vrije Recreatie,
over de Kampeerwet;
een, van NIMAWO, over het
ouderenbeleid;
een, van het WODC, over jeugddelinquentie;
een, van Aktie Nu, over belangenbehartiging van de minima;
een, van de T.H. Eindhoven, over
het d.p.o.;
het jaarverslag 1982 van het
Productschap voor Zuivel;
een, van de gezamenlijke scheepsbouwcomitees regio Amsterdam,
over 'Stop afbraakpolitiek regering
Lubbers';
een, van het gemeentebestuur van
Haelen, over de formatieplaatsen
circulaire.
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage.

De adressen zijn gesteld in handen
van de commissie voor de Verzoekschriften;
5. de volgende brieven e.a.:
een, van J. P. Groeneveldt, over de
belastingheffing;
een, van het gemeentebestuur van
Roermond, over de vestigingsplaats
van de Open Universiteit;
een, van Yoesof Ardelan, over het
bewind in Iran;
een, van het S.O.S. Markizaat, over
het Marikzaatsmeer;
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Noten

Noot 1 (zie blz. 4937)
De vragen van het lid Salomons
luiden:

1
Op grond van welke overwegingen
heeft de Regering gemeend tot
nieuwe richtlijnen d d . 17 mei aan de
directeuren der gewestelijke Arbeidsbureaus te moeten komen, terwijl de
gevraagde adviezen van de SER en
SVR nog niet uitgebracht zijn?
2
Waarom heeft de Regering het
negatieve advies van de Centrale
Commissie van Advies en Bijstand
voor de Arbeidsvoorziening genegeerd?
3
Erkent de Regering, dat de nieuwe
richtlijnen betekenen, dat de problemen rond de invoering van de
artikelen 1639 bb van het B.W.e.v.
thans afgewenteld worden op werknemers en bedrijfsverenigingen en extra
belasting van de rechterlijke macht
met zich brengen?

ber 1982 - o.a. namens de fracties van
PvdA en CDA - gesuggereerde weg
niet gevolgd en aanpassingen
aangebracht waar het Nederlandse
stelsel afwijkt van de andere EEG-staten?

Hoe valt met het antwoord op vraag
2 de uitlating van de vice-Minister-President van vrijdag j l . na afloop van de
ministerraad te rijmen, dat de betrokken bedragen reeds zijn uitgekeerd? 2

8

7

Erkent de Regering dat zij door
middel van deze nieuwe richtlijnen
dd. 17 mei aan de directeuren der
G.A.B.'s een ontslagvergunningenbeleid invoert als ware de wet van 15
mei 1981 (Stb. 400) tot bescherming
van rechten van werknemers bij
overgang van ondernemingen, niet in
werking getreden?

Hoe verhoudt een eventuele
verhoging met f 400 van het vakantiegeld voor topambtenaren zich tot de
uitspraak van de Minister van Binnenlandse Zaken dat 'het kabinet het
voortouw heeft genomen bij het
streven naar inkomensmatiging en
herverdeling van arbeid en dat daarbij
het bedrijfsleven hetzelfde is gevraagd 3 ?

9
Waarom heeft de Regering gemeend, vooruitlopend op aangekondigde nieuwe wetgeving een door de
Staten-Generaal aangenomen en in
het Staatsblad afgekondigde wet
zonder intrekkingswet buiten werking
te moeten stellen?
(Noot 2, blz. 4944)
De vragen van de leden Weijers en
Van der Burg luiden:

4
Onderschrijft de Regering de
mening van de Minister van Justitie,
geuit in de UCV dd. 30 mei, dat een
sluitende regeling tegen misbruik van
faillissement tot stand zal zijn gebracht
na invoering van het tweede en derde
misbruikontwerp (bestuurders
aansprakelijkheid en wijziging van de
Faillissementswet)?

Wanneer zal de toezegging van de
Minister van Binnenlandse Zaken
geconcretiseerd worden welke
inhield, dat hij deze Kamer in kennis
zou stellen omtrent de uitkomst van
het overleg met de ambtenarenorganisaties betreffende de vakantie-uitkering aan ambtenaren in 1983, alvorens
terzake een beslissing nemen 1 ?

Erkent de Regering dat thans, nu
deze bepalingen nog niet ingevoerd
zijn, misbruik en oneigenlijk gebruik
via faillissement van rechtspersonen
zeer eenvoudig is?

Is het waar, dat het kabinet reeds
besloten heeft het vakantiegeld voor
ambtenaren in 1983 te verhogen van
f 5200 tot f 5600?

6

3

Onderkent de Regering, dat ook
buiten faillissement en surséances
van betaling de onderhavige bepalingen tot problemen leiden bij overdracht van ondernemingen en met
name kleinere bedrijven doen besluiten tot liquidatie en zo verlies van
arbeidsplaatsen opleveren?

Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de in
vraag 1 verwoorde toezegging?

2

4
In welk stadium verkeert de daartoe
benodigde Algemene maatregel van
bestuur thans?
5

Waarom heeft de Regering de door
de meerderheid der woordvoerders in
het mondeling overleg van 24 septertv
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8
Delen de bewindslieden de mening,
dat de overheid als grootste werkgever
een zware verantwoordelijkheid heeft
ten aanzien van het streven naar
rechtvaardige inkomensverdeling in
die zin, dat de hoogste inkomens de
zwaarste lasten dragen? Zo ja, in
hoeverre spoort de verhoging van het
vakantiegeld voor topambtenaren en
trendvolgers hiermee?

9
1

5

7

6

Welke bedragen zijn gemoeid met
de verhoging van f 5200 naar f 5600 in
1983 voor ambtenaren en trendvolgers?
10
In hoeverre zijn hiervoor middelen
in de diverse begrotingen gereserveerd?
11
Kan de Minister van Sociale Zaken
en Werkegelegenheid mededelen,
hoe de verhoging van het vakantiegeld
uitwerkt in de gepremieerde sector,
welke niet valt onder de werkingssfeer
van de tijdelijke Wet arbeidsvoorwaarden collectieve sector? Krijgt het door
het kabinet beoogde loonmatigingsbeleid hier gestalte? Zo neen, is de
Minister voornemens alsnog in deze
sector stappen te ondernemen?
12
Op welk niveau is het vakantiegeld
in de omroep-c.a.o. en de c a . o . voor
journalisten gemaximeerd?

Wanneer wordt aan de ambtenaren
de aanpassing aan het maximum
uitgekeerd?

Noten
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13
Zijn de bewindslieden bereid,
alsnog de verhoging van het vakantiegeld voor topambtenaren en trendvolgers met een bruto inkomen van meer
dan f 7 0 000 per jaar te verlagen en de
maximeren op f 5200 op jaarbasis?
'. Kamerstuk 17715, nr. 5: 'Voortzetting van
de beperking van de vakantie-uitkering voor
het overheidspersoneel en overeenkomstige
personen'.
2
. NOS-journaal, 17 juni, jl. te 20.00 uur.
3
. UCV 15, blz. 14, 14 februari jl. (Vaste
commissie voor Ambtenarenzaken).

ontwerp 17712 niet deze week kan
plaatsvinden. Indien deze behandeling
wel zal plaatsvinden deze week
kunnen de heden ingediende vragen
als niet gesteld worden beschouwd
en kan met een schriftelijk antwoord
worden volstaan op de vraag, die op
24 juni jl. werd ingediend.

2
Wat is precies de onderzoekopdracht, die aan de heer Gruijters is
gegeven?
3
Moet uit het feit, dat de heer
Gruijters het onderzoek verricht,
worden begrepen, dat de relatie
ABP-Beleggingsraad niet in het
onderzoek wordt betrokken?

Noot 5 (zie blz. 5015)
4
De vragen van de leden Evenhuis-van
Essen en Buikema luiden:

Wanneer wordt vermoedelijk het
onderzoek van de heer Gruijters
afgesloten?

Noot 3 (zie blz. 5013)
1
De vraag van het lid Schutte, ingezonden 24 juni 1983, luidt:

Hoe rijmt de bewindsman zijn
uitspraken in de Eerste Kamer, dat
volgend jaar de premies voor W W en
kinderbijslag verlaagd kunnen
worden, dat de WAO-premie waarschijnlijk gelijk kan blijven, terwijl de
AAW-premie iets o m h o o g zou
moeten 1 met zijn uitspraken op 15
juni j l . in de Tweede Kamer, dat per 1
januari a.s. een flinke verhoging van
de sociale premies nodig zal zijn 2

1
Zie o.a. Trouw van 23 juni jl. * Handelingen
Tweede Kamer, Zitting 1982-1983, blz. 4617.

Noot 4 (zie blz. 5013)

Zijn de beschuldigingen, dat zeven
jonge bewaarders van de gevangenis
in de Koepel te Breda gevangenen,
met name leden van minderheidsgroepen, zouden intimideren, discrimineren en afranselen, door de Staatssecretaris onderzocht 1 ?
2
Zo ja, wat zijn de bevindingen van
dit onderzoek? Zo neen, waarom heeft
de Staatssecretaris niet terstond een
onderzoek ingesteld tegen deze
ernstige beschuldigingen en is de
Staatssecretaris bereid, alsnog op
korte termijn een dergelijk onderzoek
in te stellen?
3
Is de Staatssecretaris bereid,
zonodig maatregelen te doen treffen
om dergelijke mensonwaardige
toestanden te beëindigen en in de
toekomst te voorkomen?

De vragen van het lid Schutte,
ingezonden 28 juni 1983, luiden:

1

1

Noot 6 (zie blz. 5036)

Heeft de Staatssecretaris kennis
genomen van het advies van vorige
week betreffende de voorgenomen
premieverhoging per 1 juli a.s.?

ZieKRIjrg. 13, nr. 5

De vragen van de leden Brouwer,
Willems, Kombrink en Beckers-de
Bruijn luiden:

2
Is hij bereid dit advies op dit
onderdeel op te volgen? Zo neen,
waarom niet?

1

Toelichting
Op deze vragen en de op 24 juni jl.
ingediende schriftelijke vraag wordt
een mondeling antwoord verzocht
indien de behandeling van wets-

Wat was de aard van de berichten,
die U deden besluiten een onderzoek
in te stellen naar de vaststelling van
de hoogte van de verkoopwaarde van
onroerend goed bij transacties van
het ABP?
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