59ste Vergadering

Voorzitter: Vondeling
Tegenwoordig zijn 110 leden, te weten:
Aantjes, Abma, Van Amelsvoort, B.
Bakker, M. Bakker, De Beer, Beinema,
V a n d e n Bergh, Beumer, H. de Boer.J.J.
P. de Boer, Boersma, Bolkestein, Borgman, Braams, Bremen, Van den Broek,
Castricum, G. M. P. Cornelissen, P. A.
M. Cornelissen, G. C. van Dam, M. P.
A. van Dam, Dees, Deetman, Van Dijk,
Dijkman, Van Dis, Van der Doef, Dolman, Duisenberg, Engwirda, EpemaBrugman, Van Erp, Evenhuis, Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber, Gerritse, Ginjaar-Maas, De Graaf, HaasBerger, Hartmeijer, Van der Hek, Hennekam, Hermans, Hermsen, Van Houwelingen, Jacobse, Jansen, Joekes,
Kappeyne van de Coppello, Keja, Van
Kemenade, Klein, Kleisterlee, Knol,
Koekoek, Kolthoff, Kombrink, Kortevan Hemel, De Korte, Kosto, LambersHacquebard, Langedijk-de Jong, Lansink, Lauxtermann, Van Leijenhorst,
Van der Linden, Lubbers, Meijer, Mertens, Van Muiden, Müller-van Ast, E.
H. T. M. Nijpels, E. Nypels, Van Ooijen,
Ploeg, Portheine, Rietkerk, Roels, Van
Rooijen, Van der Sanden, Schaapman,
Schaefer, Schakel, Scherpenhuizen,
Seijben, Van der Spek, Spieker, Stemerdink. Van der Stoel, Stoffelen, Van
Thijn, Tripels, Den Uyl, Van de Ven,
Verbrugh, Vondeling, De Voogd,
Voortman, De Vries, Vrijlandt-Krijnen,
Waltmans, Weijers, Wessel-Tuinstra,
Wisselink, Wolft, Wöltgens, Worrell en
Zeevalking,
en de heren Van der Klaauw, Minister
van Buitenlandse Zaken, Scholten, Minister van Defensie, Van Aardenne,
Minister van Economische Zaken, Van
Lent, Staatssecretaris van Defensie,
Van Eekelen, Staatssecretaris van Defensie en Brokx, Staatssecretaris van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Albers, Ter Beek, Dankert, Drenth, De
Hamer, Konings, Krouwel-Vlam, Patijn, Poppe, Voogd, Geurtsen, Rienks,
Veerman, Roethof, Notenboom en
Mommersteeg, de hele week, wegens
verblijf buitenslands;
Salomons, Scholten en Beckers-de
Bruijn, wegens ziekte, de hele week;
Pronk, Moor, Nijhof en Aantjes, wegens bezigheden elders;
Van Amelsvoort, alleen voor het eerste
deel van de vergadering.
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: Ingekomen is een bericht van het overlijden van het oud-lid
der Kamer, de heer G. Baas Kzn.
Namens de Kamer heb ik een brief van
rouwbeklag gezonden.
Ingekomen zijn drie brieven tot intrekking van de volgende wetsontwerpen:
Regeling van de filmkeuring voor
jeugdige personen en tijdelijke regeling van een vrijwillige filmkeuring
voor volwassenen (Wet jeugdfilmkeuring) (11 019);
Gemeentelijke herindeling van het
gebied van de Westbrabantse Riviermonden (13156);
Wijziging van de Tariefcommissiewet (14 120).
De brieven worden voor kennisgeving
aangenomen; de wetsontwerpen zullen van de lijst van werkzaamheden
worden afgevoerd.
De Voorzitter: Ingekomen is een brief
van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking met een overzicht van de
gedurende het eerste kwartaal 1978
verleende humanitaire hulp (14 800-V,
nr. 35).
Deze brief, die al is gedrukt en rondgedeeld, wordt voor kennisgeving aangenomen.

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat zijn ingekomen berichten van
verhindering van de leden:

De Voorzitter: Ingekomen is een brief
van de Minister van Verkeer en Waterstaat over het tracé van de Almerespoorlijn(14 378, nr. 2).
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Ingekomen stukken

Ik stel voor, deze brief, die al is gedrukt
en rondgedeeld, voor kennisgeving
aan te nemen.
Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Mijn fractie wil zich haar oordeel over deze brief voorbehouden
omdat zij de, naar zij hoopt spoedige,
beantwoording wil afwachten van de
door haar over deze zaak gestelde
schriftelijke vragen alvorens te bepalen of zij deze brief voor kennisgeving
wil aannemen.
De Voorzitter: Ik herroep mijn voorstel. Wij zullen op een nader te bepalen tijdstip besluiten over de wijze,
waarop deze brief zal worden afgedaan.
Vervolgens zijn ingekomen de volgende brieven:
zes, van de Minister van Buitenlandse Zaken, t.w.:
een, ten geleide van het jaarrapport
1977 van het Europees Ruimte Agentschap;
een, ten geleide van de tekst van op
9 en 20 januari 1978 in werking getreden wijzigingen van artikel 26 van het
Statuut van de Raad van Europa (Trb.
1978,44);
vier, ten geleide van de teksten van
de volgende internationale akkoorden
e.a.:
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van
het op 11 mei 1977 te Belgrado ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië; Belgrado,
16 mei 1977 (Trb. 1978, 52);
Wijzigingen in de bijlage bij het op 9
april 1965 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake het vergemakkelijken van het internationaal verkeer ter
zee (Trb. 1978, 36);
Administratieve akkoorden ter uitvoering van de op 19 juli 1966teBogota tot stand gekomen Overeenkomst
tussen het Koninkrijk der Nederlanden
en de Republiek Colombia inzake technische samenwerking; Bogota, 16sep-
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Voorzitter
tember 1976, 28 maart 1977,19 april
1977, 24 mei 1977 en 30 juni 1977 (Trb.
1978,48);
Overeenkomst tussen het waterschap Regge en Dinkel, het Unterhaltungsverband 114 'Vechte' en het
Wasser- und Bodenverband 'Rammelbekke' over het onderhoud van zowel
de Rammelbeek als de Oude Rammelbeek; Nordhom/Almelo, 27 mei/16 oktober 1975 (Trb. 1978,56);
een, van de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen, ten geleide van
jaarrekening en accountantsrapport
1972 van het Academisch Ziekenhuis
van de Vrije Universiteit te Amsterdam;
een, van de Ministervan Landbouw
en Visserij, met de herziene raming
van het Landbouw-Egalisatie fonds,
afdeling A, voor het dienstjaar 1978,
samengesteld op basis van de per 1
april 1978 ter beschikking staande gegevens.
Deze brieven, die niet zullen worden
gedrukt, worden voor kennisgeving
aangenomen; de bijgevoegde stukken
liggen op de griffie ter inzage.
De Voorzitter: Geen van de beide Kamers der Staten-Generaal, en - voor
zoveel nodig- evenmin de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen, heeft uitdrukkelijke goedkeuring
gevraagd van de stukken, gedrukt onder de nummers 15 023 en 15 026, R
1097, welke op 11 en 12 mei 1978 aan
de Kamer zijn overgelegd.
Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: Naar aanleiding van het
verzoek van het lid Engwirda, gedaan
in de vergadering van 6 juni j l . over
een nationaal isolatieplan, kreeg ik van
de Minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening de volgende
brief:
Zeer Geachte Voorzitter,
Met verwijzing naar Uw brief deel ik
U mede uit naam van mijn ambtgenoot van Economische Zaken mede,
dat wij ernaar streven een rapport over
de bedoelde aangelegenheid omstreeks 20 juni a.s. aan de Kamer aan te
bieden. Het komt mij voor, dat daarmede aan het verlangen van de heer
Engwirda is voldaan.
Met hoogachting,
De Minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening,
(w.g.) Beelaerts van Blokland.
Ik stel voor, deze brief voor kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.
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De Voorzitter: Heden ontving ik ook
nog de volgende brief:
Zeer geachte heer Vondeling,
In uw brief van 8 juni jl. heeft u mij
het verzoek van de Kamer overgebracht te worden ingelicht over (zoals
de heer Den Uyl het heeft geformuleerd) 'de aard van het regeringsstandpunt' met betrekking tot U.C.N.
Helaas is het mij niet mogelijk vooruit te lopen op de inhoud van het zo
spoedig mogelijk aan de Kamer te verschaffen bescheid.
(w.g.) Mr. A. A. M. van Agt.
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Dat is een antwoord op een
brief van u. Zoudt u ook even uw brief
willen voorlezen?
De Voorzitter: Die brief, gericht aan de
Minister-President, luidt, zoals gebruikelijk, als volgt:
'Hierbij zend ik u het stenografisch
verslag van het ordedebat van hedenmiddag toe. Met deze brief breng ik
het verzoek van de Kamer over en
vraag u mij te willen berichten, of u
aan dit verlangen kunt voldoen.'.
Ik weet niet of de heer Den Uyl zich
nog herinnert wat hij verleden week
donderdag precies heeft gezegd. Ik zal
het begin ervan even voorlezen:
'Ik heb u eergisteren verzocht twee
inlichtingen in te winnen bij de Minister-President. De eerste betrof het tijdstip waarop de Kamer een nadere
standpuntbepaling tegemoet kon zien
met betrekking tot de UCN. De tweede
betrof de aard van die nadere standpuntbepaling, gelet op eerder aan de
Kamer gedane toezeggingen. Gisteren
heeft u medegedeeld, dat de MinisterPresident u heeft doen weten dat deze
verwachtte, dat het kabinet vóór het
einde van de komende, dus de volgende week aan de Tweede Kamer bescheid kon geven, maar volledige zekerheid werd daarover niet gegeven.
Dit antwoord laat alles open met betrekking tot het tijdstip en bevat geen
enkele informatie omtrent de aard van
een nadere standpuntbepaling van de
Regering.'.
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! U hebt zoeven een antwoord van de Minister-President voorgelezen dat geen antwoord is. Ik vind
dat de Kamer zich wat nu dreigt te gebeuren niet kan laten welgevallen. Ik
wil dit kort toelichten voordat ik kom
tot mijn vraag aan u, naar ik hoop namens de Kamer.
Het is voor iedereen duidelijk dat
een oordeel van de Kamer over de regeringsbeslissing inzake de UCN vóór
het reces dient te worden gegeven.

Ingekomen stukken
Internationale overeenkomsten
Regeling van werkzaamheden

Verleden week heeft naar aanleiding
van mijn verzoek de Minister-President gezegd: hoogstwaarschijnlijk
komt het deze week maar ik heb geen
zekerheid. Ik heb u daarop gevraagd,
of u daaromtrent zekerheid zoudt willen verkrijgen. Vervolgens wijs ik erop
dat de heer Van der Klaauw hier nog
niet zo lang geleden uitdrukkelijk heeft
uitgesproken, dat het aan de Kamer
was het standpunt inzake de UCN te
bepalen en dat de Regering zich daarnaar zou richten. Dat is de aard van het
regeringsstandpunt. Het antwoord van
de Minister-President is dat hij niet
vooruit kan lopen op de inhoud van
het aan de Kamer te verschaffen bescheid. Dat heb ik niet gevraagd. Ik heb
niet gevraagd de inhoud mede te delen, maar of hij kon mededelen dat het
regeringsstandpunt van dien aard is
dat, zoals eerder door de Regering toegezegd, de Kamer het laatste woord
heeft.
Wij weten niet wanneer het regeringsbescheid komt. Wij weten niets
omtrent de aard van dat bescheid. Wij
weten dus niet of de Kamer het laatste
woord heeft. Ik voel er helemaal niets
voor dat die onzekerheid blijft voortbestaan, met de mogelijkheid dat wij pas
eind volgende week, een week later
dan in uitzicht gesteld, een standpunt
van de Regering krijgen en de Kamer
in feite niet meer in de gelegenheid is
daarover op behoorlijke wijze een oordeel te geven, gelet op het feit dat,
naar gemeenschappelijk gevoelen, de
laatste week dat de Kamer bijeenkomt
wordt gereserveerd voor het debat
over de bezuinigingsnota.
De kranten ritselen van mededelingen over beslissingen, die het kabinet
genomen zou hebben. Vanmorgen
heeft de woordvoerder van Buitenlandse Zaken tijdens de wekelijks persbriefing meegedeeld, dat een dergelijk
besluit is genomen, maar dat de Regering het wenselijk acht o m het bescheid aan de Kamer nog één a anderhalve week op te houden. Ik acht dat
niet toelaatbaar. Wij moeten volgende
week over het regeringsstandpunt
kunnen oordelen. Ik verzoek u dringend namens de Kamer de MinisterPresident te vragen een definitief bescheid te geven over het tijdstip, waarop de Kamer zal worden ingelicht omtrent het regeringsstandpunt, opdat de
Kamer een tijdstip kan bepalen, waarop het debat over dat regeringsstandpunt kan plaatsvinden. Ik wijs er nogmaals op, dat de Kamer de laatste
week heeft gereserveerd voor het debat over de bezuinigingsnota.
De Voorzitter: De heer Den Uyl sprak
over een woordvoerder van Buitenlandse Zaken tijdens een....?
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Den Uyl
De heer Den Uyl (PvdA): ...een persbriefing, die publiek is.
De Voorzitter: Ik zal mij zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
De heer Den Uyl (PvdA): Als de Minister-President vandaag - ik neem aan,
dat na de theepauze een daartoe strekkende mededeling kan worden gedaan
- kan verklaren, dat zijn toezegging
van vorige week, dat deze week
hoogstwaarschijnlijk een standpunt
bekend zal worden gemaakt, wordt nagekomen, dan zal ik nu niet blijven
doorzeuren over de aard van het
standpunt. Dat kan volgende week tijdens het debat gebeuren. Ik acht het
niet toelaatbaar, dat de Kamer daarover langer in onzekerheid wordt gehouden.
De Voorzitter: U sprak over de aard
van het regeringsstandpunt. Ik zelf heb
begrepen, dat u daarmee bedoelde,
dat de Regering geen beslissing zal nemen, alvorens de Kamer in de gelegenheid te stellen daarover een oordeel te geven.
De heer Den Uyl (PvdA): Exact.
De Voorzitter: Dit stond niet met zoveel woorden in uw verzoek.
De heer Den Uyl (PvdA): Ik kan het nog
een keer toelichten. Vanaf het eerste
debat, met dit kabinet gehouden laatste week van januari/eerste week
van februari - heeft het kabinet zich op
het standpunt gesteld, dat de Kamer te
dezer zake het laatste woord zou hebben. Dat is nogmaals bevestigd op 9
maart door de Minister van Buitenlandse Zaken. Het is dus duidelijk, dat
na de stellige uitspraken van het kabinet geen nadere committering door
het kabinet ten opzichte van derde landen mogelijk is, alvorens de Kamer
een uitspraak heeft gedaan. Dat is in
het geding. Er doen nu allerlei verhalen de ronde over beslissingen van het
kabinet. Het is een buitengewoon hachelijke situatie, dat daaromtrent bij
derde landen opvattingen gaan ontstaan, terwijl het kabinet zich heeft gebonden hierover eerst het oordeel van
de Kamer te horen en zich daarnaarte
richten. Vandaar mijn vraag naar de
aard van de regeringsbeslissing. Voor
de Kamer als geheel, die deze toezegging heeft gehad, kan dit niet anders
betekenen dan dat het geduld op is.
Thans moet de Kamer gelegenheid
hebben zich over het standpunt van de
Regering uit te spreken, omdat immers de Regering zich gebonden heeft
geen committering ten aanzien van
derde landen aan te gaan, alvorens de
Kamer heeft geoordeeld.

De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de
Voorzitter. Het is thans niet het moment om te discussiëren over het optimale moment of de aard van de besluitvorming. Als ik het mij goed herinner, is destijds met de Minister van
Buitenlandse Zaken mondeling overleg gevoerd over de te volgen procedure. Datgene, wat toen door de Minister werd gezegd, had de instemming van de betrokken vergadering.
Het lijkt mij nuttig, dit bij de vraagstelling te betrekken. Tijdens dat mondeling overleg ging iedereen ervan uit,
dat de gedachtenwisseling met de Kamer over dit onderwerp vóór het zomerreces zou plaatsvinden. Dit lijkt mij
het belangrijkste punt van de uiteenzetting van de heer Den Uyl. Ik ben het
eens met de opmerking van de heer
Den Uyl, dat hierover uitdrukkelijk zekerheid moet worden verkregen.
De heer Den Uyl (PvdA): Is de heer
Lubbers het er ook mee eens, dat wij in
goed overleg die laatste week hebben
gereserveerd voor de behandeling van
de bezuinigingsnota? Wil de Kamer
zindelijk kunnen discussiëren, dan
moet het standpunt van de Regering
deze week de Kamer bereiken.
De heer Lubbers (CDA): Met inachtneming van de restrictie, dat een optimale uitkomst van het internationale
overleg bij mij helemaal voorop staat,
ben ik het geheel eens met de heer
Den Uyl, dat het erg veel voorkeur zou
verdienen o m inderdaad vóór de laatste week van juni te trachten de gedachtenwisseling in de Kamer over de
UCN-zaak te hebben.
De Voorzitter: Dat komt vanzelfsprekend overeen met de gedachte die ik
daarover heb in verband met een zorgvuldige planning.
Ik zal in deze geest opnieuw contact
opnemen met de Minister-President
en ik hoop dat ik nog in de loop van
vandaag, mede gelet op het feit dat
blijkbaar namens de Regering ook een
andere mededeling is gedaan, de Kamer kan inlichten.
De heer Den Uyl (PvdA): Geen andere
mededeling. De heer Van Agt laat in
zijn brief het tijdstip volstrekt in het
midden en geeft, in tegenstelling tot
vorige week, zelfs geen enkele aanduiding dat de Kamer deze week het regeringsstandpunt zal hebben.
De Voorzitter: Ik mag nog even herhalen, om de Minister-President volledig
recht te doen, dat hij heeft gezegd dat
hij zo spoedig mogelijk de Kamer bescheid zal verschaffen. Ik hoop zoals
gezegd, in de loop van de middag nog
nadere mededelingen aan de Kamer te
kunnen doen.

De heer Rietkerk (VVD): De strekking
van het betoog van de heer Den Uyl is
dat wij volgende week hier tot een behandeling kunnen komen. Het ter
beschikking kunnen hebben deze week
zou natuurlijk de voorkeur verdienen,
maar ik kan mij voorstellen dat een of
twee dagen op zich niet prohibitief behoeven te zijn voor een behandeling
volgende week.
De heer Den Uyl (PvdA): Ik vind dat
het, gelet op het belang en de draagwijdte van de zaak en als de Kamer
volgende week een balans wil opmaken en een eindoordeel wil geven, op
zijn minst redelijk is dat wij deze week
over het regeringsstandpunt beschikken, nog daargelaten wat ik heb gezegd, maar niet zal herhalen, over de
toezeggingen van het kabinet aan de
Kamer, dat de Kamer vrij zal zijn in
haar oordeel, zonder dat de Regering
zich ten aanzien van derde landen
heeft gebonden.
De Voorzitter: Ik kan nog meedelen
dat mij vanochtend het bericht bereikte dat ik al zou hebben besloten, dat
volgende week donderdag die gedachtenwisseling zou plaatsvinden. Mij is
daarvan volstrekt niets bekend, hoewel ik inderdaad van mening ben dat
wij zouden moeten proberen in de
loop van de volgende week deze gedachtenwisseling te hebben.
Ik stel voor, deze brief voor kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.
De overige ingekomen stukken staan
op een lijst, die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
ook voorstellen gedaan over de wijze
van behandeling. Als aan het einde
van de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan, dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.
Ik stel voor, aan de orde te stellen en te
behandelen bij de aanvang van de vergadering van donderdag 15 juni a.s. de
wetsontwerpen:
De mogelijkheid o m bij herziening
van de grondslagen en bedragen ingevolge de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Stb.
1977, 494) per 1 juli 1977 en per 1 januari 1978 af te wijken van hetgeen daaromtrent in genoemde wet is bepaald
(14881);
Wijziging van de Wet op de accijns
van tabaksfabrikaten (Stb. 1964, 208)
(15008);
en de Verslagen van de Commissie
voor de Verzoekschriften over een
aantal in haar handen gestelde adressen (14 871, nrs. 66 t/m 68 en 70 t/m
78).
Daartoe wordt besloten.
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Voorzitter
De Voorzitter: Ook stel ik voor, aan de
orde te stellen en te behandelen in de
vergaderingen van 20, 21 en 22 juni
a.s. na de eerste termijn over het wetsontwerp Vervanging kinderaftrek
(14 184) het wetsontwerp Een bijzondere voorziening met betrekking tot de
toepassing van enige bepalingen van
de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Wet uitstel toepassing herstructurering w.o.) (15024) (indien de
voorbereiding zal zijn voltooid).
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Verder stel ik voor, de
brief over de burgemeestersbenoemingen (14800, VII, nr. 17) van de
agenda van vandaag af te voeren, dit
op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken, en te plaatsen op de
agenda van a.s. donderdag 15 juni na
het verslag van een mondeling overleg over een aantal aspecten van het
beleid ten aanzien van woonwagenbewoners en zigeuners (14800, XVI, nr.
38).
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ook stel ik voor, aan de
orde te stellen en te behandelen in de
vergadering van donderdag 15 juni
as. onmiddellijk na de middagpauze
het wetsontwerp Wijziging van hoofdstuk XI (Departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) van
de rijksbegroting voor het dienstjaar
1977 (Voorzieningen aangekondigd in
de Nota over de uitvoering van de
rijksbegroting 1977 (Zitting 1977,
14 606) en in bijlage 4 van de Miljoenennota 1978 (Zitting 1977-1978,
14800), alsmede enige nadere aanpassingen) (14909).
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Voorts stel ik voor aan
de orde te stellen en te behandelen in
de vergaderingen van 27, 28 en 29 juni
a.s.:
de Nota over de uitvoering van de
rijksbegroting 1978 (Voorjaarsnota)
(15062);
en de wetsontwerpen:
Wijziging van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst (11 155), (voort
zetting, indien de voorbereiding zal
zijn voltooid en niet vóór 28 juni);
Gemeentelijke herindeling van het
Eemsmondgebied (13 001) (voortzetting);
Toevoeging van het Bijlmermeergebied aan de gemeente Amsterdam
(14992) (indien de voorbereiding zal
zijn voltooid).

De Voorzitter: Het woord is aan het lid
Van der Hek, die het heeft gevraagd.
De heer Van der Hek (PvdA): Graag
vraag ik de aandacht van de Kamer
voor het volgende. Er is een debat geweest over de scheepsbouw en de
zware metaal, gevolgd door een enkel
mondeling overleg. Nu dreigt het volgende. De onderhandelingen slepen
zich voort. Tijdens het zomerreces zouden zij kunnen worden afgerond, terwijl daarvóór, terwijl wij hier nog bijeen zijn, stukje bij beetje besluiten
worden genomen. Dit lijkt mij voor de
Kamer een onbevredigende gang van
zaken, omdat de toezegging is gedaan
dat de Kamer zo zij wil tussenbeide
kan komen, nog voordat wij op reces
gaan en de onderhandelingen zijn afgerond.
Mijnheer de Voorzitter! Ik zou u
daarom willen vragen de Minister van
Economische Zaken te benaderen en
na te gaan wanneer hij, voor het reces,
in staat is mededelingen over scheepsbouw en zware metaal aan de Kamer te
doen, zodat wij, wanneer wij dat wensen, daarover nog een debat kunnen
houden.
De Voorzitter: Ik zal de Minister vragen of hij aan het verzoek van het lid
Van der Hek kan voldoen.
Het woord is aan het lid Joekes, die
het heeft gevraagd.
De heer Joekes (VVD): U hebt zojuist
de zogenaamde Voorjaarsnota - een
zwaluw maakt nog geen zomer - op de
agenda gezet voor de laatste vergaderweek. Is het uw voornemen, dat stuk
en de andere stukken die ons nog zullen bereiken in één debat te verwerken
of is het uw voornemen, daar twee afzonderlijke debatten van te maken? Ik
voor mij zou voorshands de voorkeur
geven aan het laatste, maar ik hoor
graag uw argumentatie.
De Voorzitter: Ik vind het bijna vanzelfsprekend dat de gedachtenwisseling over de ombuigingsnota of -brief
te zamen wordt gehouden met de gedachtenwisseling over de Voorjaarsnota. Het zijn zodanig verwante onderwerpen dat dit mij logisch lijkt. De Kamer kan daarover echter nog een beslissing nemen.
De heer Joekes (VVD): Mag ik mij dan
de vrijheid voorbehouden, wellicht
overmorgen daarover nog een voorstel te doen, nota nemende van uw
voorstel beide stukken gezamenlijk en
in verband met elkaar te behandelen?

Daartoe wordt besloten.

De Voorzitter: Ik heb dat voorstel nog
niet gedaan, maar ik heb het wel overwogen, want het ligt naar mijn mening
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geheel in de rede. Ik zal echter nog
even de gevoelens van de voorzitter
van de vaste Commissie voor Financiën inwinnen.
De heer Joekes (VVD): Nadat die gelegenheid heeft gehad de gevoelens van
zijn commissie te peilen! Wij blijven
overwegen.
De Voorzitter: Het Presidium heeft
met eenparigheid van stemmen besloten:
a. te stellen in handen van:
de vaste Commissie voor Justitie
het wetsontwerp Wijziging van de Wet
van 4 mei 1972, Stb. 240, houdende
uitvoering van het op 27 september
1968 te Brussel tussen de lid-staten
van de Europese Economische Gemeenschap tot stand gekomen Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met Protocol (15 056);
de vaste Commissie voor Onderwijs
en Wetenschappen het voorstel van de
leden Van Kemenade, Poppe en Worrell tot wijziging van de Wet op het
voortgezet onderwijs en van de Wet
op het leerlingwezen met betrekking
tot de medezeggenschap van personeel, leerlingen en ouders (15 057);
b. de termijn voor de vaststelling
van het voorlopig verslag van de vaste
Commissie voor Milieuhygiëne, belast
met het voorbereidende onderzoek
van het ontwerp van wet tot wijziging
van de Hinderwet (15 027), te verlengen tot 10 oktober 1978.

Aan de orde zijn de stemmingen over;
de motie-Stemerdink c.s. over de
opstelling van een tienjarenplan voor
het te voeren defensiebeleid (14 800 X, nr. 28);
de motie-Stemerdink c.s. over het
verstrekken van gegevens over defensie voordat belangrijke investeringsbeslissingen worden genomen (14 800
- X , nr. 29);
de motie-Stemerdink c.s. over de
jaarlijkse stijging van de defensieuitgaven met 3 pet. reëel (14 8 0 0 - X nr.
30);
de motie-Waltmans c.s. over afkeuring van het regeringsbeleid de defensieuitgaven reëel met 3 pet. te laten
groeien ( 1 4 8 0 0 - X , nr. 31);
de motie-Engwirda c.s. over het betrekken van het niveau van de defensieuitgaven bij de ombuigingsoperatie
(14 8 0 0 - X , nr. 32);
de motie-Ploeg c.s. over het op korte
termijn afsluiten van een contract voor
de bouw van twee conventioneel
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Voorzitter
voortgestuwde onderzeeboten (14 800
- X , nr. 33);
de motie-J. J. P. de Boer c.s. over het
intensiveren van het overleg over wapenbeheersing(14 8 0 0 - X , nr. 34).
De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid
tot het afleggen van stemverklaringen.

D
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Ik zal slechts over de motie-Stemerdink c.s., voorkomende op
stuk nr. 28, een verklaring afleggen.
Aangezien ik verschillende malen aan
de Regering heb gevraagd om een
bredere uiteenzetting van de nucleaire
situatie en ook om een inventarisatie
van de gepubliceerde motiveringen en
militaire plannen van het WarschauPact, kan ik mij wel vinden in de vraag
van de heer Stemerdink o m een
beleidsplan voor de komende 10 jaar.
Dat kan een waardevolle uitwerking
zijn van de vragen, waarvoor ik mijn
interesse reeds toonde.
Aan een korte termijn-beleidsplan
voor vijf jaar heb ik na de Defensienota 1974 en de regeringsverklaring minder behoefte. Als de Minister dit echter
kan incorporeren in de memorie van
toelichting bij de komende begroting
is dat uitstekend. Daarom zal ik vóór
deze motie stemmen.

D
De heer Stemerdink (PvdA': Mijnheer
de Voorzitter! In de motie-Waltmans
c.s., voorkomende op stuk nr. 31, staan
twee constateringen die naar onze mening correct zijn. De eerste is het oordeel, dat onvoldoende argumenten
worden aangevoerd voor deze verhoging met 3%; de tweede is de afkeuring van het beleid van de Regering ter
zake. De zin daartussenin geeft naar de
mening van de fractie van de Partij van
de Arbeid te zeer blijk van een eenzijdige benadering. Alles afwegende en de
eenzijdige benadering afwijzende, zal
de fractie haar stem aan deze motie
niet onthouden, op één lid na.
De motie-Engwirda c.s., voorkomende op stuk nr. 32, past in de lijn van het
betoog, dat namens de PvdA-fractie is
gehouden. Wij kunnen daarvóór sternmen.
Ik kom tot de motie-Ploeg c.s., voorkomende op stuk nr. 33. Wij hebben de
Regering dringend verzocht een financieel beeld te publiceren, alvorens tot
belangrijke beleidsbeslissingen te komen. Dezelfde eisen stellen wij aan de
motie. Daarin komt dit niet naar voren.
Enkele argumenten zijn niet juist, met
name dat wordt gewezen op het ontbreken van concrete plannen en dat de
internationale taakverdeling nog niets
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zou hebben opgeleverd. Een goede
uitwerking van juist deze twee punten
wordt geblokkeerd, als vóór die motie
wordt gestemd. Daarom stemmen wij
ertegen.
Ik kom tot de motie-J. J. P. de Boer
c.s., voorkomende op stuk nr. 34. Op
zichzelf is de PvdA-fractie uiteraard
voorstandster van het terugdringen
van de rol van de kernwapens en van
een intensiveren van het overleg daarover. Het beleid, dat de afgelopen weken door de ondertekenaars ten aanzien van een aantal belangrijke beslissingen op defensiegebied is gevoerd,
maakt, dat deze motie op ons niet geloofwaardig overkomt. Daarom meent
mijn fractie haar stem niet aan de motie te kunnen geven.

D
DeheerWoIff (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Wij als communistische
fractie kunnen ons volledig vinden in
de motie van het lid Waltmans c.s.,
voorkomende op stuk nr. 31.
Wij zullen stemmen vóór de moties
van het lid Stemerdink c.s., omdat wij
het in het algemeen eens zijn met de
conclusie die hij bereikt; de overwegingen in de moties laat ik daarbij
maar terzijde.
Wij zullen tegen de motie-Stemerdink c.s., voorkomende op stuk nr. 28,
stemmen. Daarin vraagt hij aan deze
Regering om te komen met een tienjarenplan voor Defensie. Wij hebben
geen enkele behoefte aan een plan op
defensiegebied van deze Regering. De
Kamer kan toch wel controleren. De
heer Stemerdink kan dat zeker en wij
kunnen dat ook wel. Daarom zullen wij
tegen deze motie stemmen.
De motie-Engwirda heeft onze steun
omdat wij het ermee eens zijn dat de
defensie-uitgaven worden betrokken
bij de ombuigingsoperatie.
Wat betreft de motie-De Boer op
stuk nr. 34 heeft de Minister herhaalde
malen duidelijk gemaakt dat hij niet
wenste in te gaan op de kernwapenproblematiek, die volgens hem niet
aan de orde was. Dat vonden wij eigenlijk ook wel en ook wij zien geen
plaats voor deze motie in het kader
van dit debat. Overigens komt deze
motie bij ons ietwat schijnheilig over.
Ten slotte is er nog de motie-Ploeg
over de onderzeeboten. Wij laten de
heer Ploeg maar wat dobberen en
stemmen tegen deze motie.
De Voorzitter: De heer Wolff heeft ten
aanzien van een motie een typering
gebruikt waarvan ik mij kan voorstel
len dat de indiener van de motie daarop wil ingaan. Aangezien dat niet de bedoeling is, verzoek ik de heer Wolff naar
een andere uitdrukking te zoeken.

Defensie

DeheerWoIff (CPN): Ik erken, dat mijn
handelwijze niet geheel in overeerv
stemming is met het Reglement van Orde. Om heftige gevechten in deze Kamer te voorkomen, wil ik anders formuleren wat ik bedoel. Ik vind het een
oneigenlijk gebruik van de methode
van het indienen van moties om dergelijke uitspraken te vragen in dit debat.

D
De heer Koekoek (BP) : Mijnheer de
Voorzitter! Allereerst motie nr. 28. Ik
ben van mening, dat het onmogelijk is
o m een tienjarenplan voor defensie te
maken omdat je nu niet weet hoe
groot de gevaren over tien jaar zullen
zijn.
In motie nr. 29 van de heer Stemerdink wordt gevraagd om belangrijke
investeringsbeslissingen niet buiten
de Kamer om te nemen. Daar ben ik
het mee eens en daarom zal ik de motie steunen.
Wat betreft motie nr. 30 wil ik opmerken dat ik het afkeur dat de Minister buiten de Kamer om - zelfs buiten
Nederland - zonder meer de defensieuitgaven met 3% heeft verhoogd.
Als het nodig is, had de Minister ons
daarover moeten inlichten. Bovendien
ben ik van mening, dat het heel wel
mogelijk is op andere plaatsen bij zijn
departement 3% of meer te bezuinigen. Ik stem daarom voor deze motie.
De heer Engwirda vraagt in zijn motie
het niveau van de defensie-uitgaven te
betrekken bij de bezuinigingsoperatie.
Ik vind het met elkaar strijden dat eenzelfde Regering én de defensie-uitgaven met 3% verhoogt én wil bezuinigen. Daarom zal ik ook voor deze motie
stemmen.
Verder zal ik vóór de motie van de
heer Ploeg stemmen en ook - al zal dat
weinig zin hebben - voor de motie van
de heer De Boer.

D
De heer J. J. P. de Boer (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Wat de motie-Stemerdink c.s. op nr. 28 betreft, herinner
ik eraan dat wij in onze inbreng in het
plenaire debat hebben uitgesproken
dat ook wij grote waarde hechten aan
het verkrijgen van een dergelijk beleidsinstrument. Nu het misverstand dat
er oorspronkelijk bestond tussen de in ■
diene-r en de Minister over de bedoeling van de term 'op de kortst mogelijke termijn' is opgelost en duidelijk is
geworden dat de indiener hierbij het
oog heeft op het beschikbaar komen
van dit plan bij de indiening van de begroting voor het dienstjaar 1979 en de
Minister er verder geen bezwaar meer
tegen heeft - hij was dat toch al van
plan - zullen wij deze motie graag
steunen.
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De Boer
Wat de motie-Stemerdink c.s. op nr.
29 betreft, zijn wij in onze inbreng ingegaan op de argumenten waarom wij
in de concrete beleidsvoornemens
geen aanleiding hebben kunnen vinden voor het uitspreken van een dergelijk categorisch verbod, zoals eigenlijk impliciet in deze motie wordt gedaan, te meer niet, omdat dit in wezen
een terugnemen betekent door de Kamer van reeds bij de begrotingsbehandeling verleende autorisaties. Wij zullen dan ook tegen deze motie sternmen.
In het plenaire debat hebben wij ook
gesteld dat wij geen bezwaar hebben
tegen een beleidsvoornemen als in de
motie-Stemerdink c.s. wordt aangehaald, namelijk een jaarlijkse stijging
van 3% van de defensie-uitgaven. Wij
hebben daarbij wel aangetekend dat
dit niet mag betekenen dat de defensie
automatisch van de ombuigingsoperatie verschoond blijft. Over dit punt bestaat tussen ons en de bewindsman
geen verschil van mening en daarom
kunnen w i j het eerste punt van de conclusie van de motie-Stemerdink c.s. op
nr. 30 niet onderschrijven en het tweede punt achten wij overbodig. Wij zullen dan ook tegen deze motie stemmen.
Dit geldt in nog sterkere mate de motie-Waltmans c.s. op stuk nr. 3 1 .
Met verwijzing naar onze inbreng zal
het duidelijk zijn dat wij geen moeite
hebben met de motie-Engwirda c.s. op
stuk nr. 32. Er wordt alleen maar gevraagd om de defensie-uitgaven in
een juiste afweging van prioriteiten bij
de ombuigingsoperatie te betrekken
en niet buiten schot te laten. De plussen en de minnen die daaruit voor defensie zullen voortvloeien, zien wij dan
wel komen.
In zekere zin hebben wij geen behoefte aan de motie-Ploeg c.s. op nr. 33,
waarin de Regering wordt gevraagd
dat te doen, waarvan wij weten dat de
Regering van plan is om dat te doen.
Aan de andere kant hebben wij echter
onvoldoende argumenten om ertegen
te stemmen; dat zou ook verkeerd kunnen worden uitgelegd. Daarom zullen
wij deze motie ondersteunen.
In tegenstelling tot enkele afgevaardigden zien wij niet in dat onze motie
op stuk nr. 34 overbodig is. Ook zien
wij er geen schijnheiligheid in verborgen. Uiteraard zullen wij deze motie
graag ondersteunen.
De Voorzitter: Het is niet gebruikelijk
dat men een stemverklaring over een
eigen motie aflegt, tenzij men wil uitleggen waarom een deel van de fractie
anders zal stemmen dan het andere
deel.
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□
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Wat de motie-Stemerdink
c.s. op nr. 30 betreft, merk ik op dat wij
in het debat kritiek hebben gehad op
de toegepaste procedure bij de stijging van de defensieramingen met
3%. Nu tot die stijging is besloten, zijn
wij van mening dat het voor de hand
ligt om eerst af te wachten hoe zij zal
worden ingevuld. Daarbij zullen voor
ons twee criteria gelden, namelijk in
hoeverre daardoor de Defensienota
1974 kan worden uitgevoerd èn in hoeverre via de handhaving van onze conventionele defensie-inspanning de rol
van de kernwapens kan worden teruggedrongen. Daarom zullen wij tegen
deze motie stemmen.
Wij zullen tegen de motie-J.J.P. de
Boer c.s. op nr. 34 stemmen, alhoewel
ook mijn fractie voorstandster is van
het terugdringen van de rol van kernwapens en van het intensiveren van
het overleg over wapenbeheersing.
Aangezien de invulling van die 3% stijging van de defensieraming echter
nog moet plaatsvinden en daarom nog
niet kan worden vastgesteld, zoals in
de motie wordt gesuggereerd, dat die
stijging zal bijdragen tot het op peil
houden van de kwalitatieve defensieinspanning zullen wij tegen de motie
stemmen.
Ten slotte zullen wij ook tegen de
motie van de heer Ploeg op stuk nr. 33
stemmen. Hoewel wij in principe niet
negatief staan tegenover vervanging
van de betrokken onderzeeboten, vinden wij het prematuur o m nu, vóór de
afronding van de ombuigingsoperatie,
de Regering te vragen, op korte termijn over te gaan tot afsluiting van het
contract voor de bouw van de twee onderzeeboten.

D
De heer Ploeg (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Hoewel er nog een beleidsplan voor de periode tot 1982 is, hetgeen mede ten grondslag ligt aan het
materiële investeringsplan van het defensiebeleid van dit kabinet, is ten gevolge van de bijstellingsoperaties van
het vorige kabinet een geactualiseerd
beleidsplan noodzakelijk. De VVD gaat
akkoord met het indienen van zo'n geactualiseerd beleidsplan. Wij gaan er,
gehoord het antwoord van de Minister, van uit dat dit plan zal worden verwerkt in de memorie van toelichting
op de komende begroting. Daarom
zullen wij vóór de motie op stuk nr. 28
van de heer Stemerdink stemmen.
De investeringen, waarop de motieStemerdink op stuk nr. 29 betrekking
heeft, door het vorige kabinet voorbe-

Defensie

reid en nog steeds vooruitgeschoven,
dulden geen verder uitstel. Daarom
zullen wij tegen deze motie stemmen.
In de overweging van de motie op
stuk nr. 30 van de heer Stemerdink
staat dat de Regering niet heeft aangetoond dat uit een oogpunt van veiligheidsbeleid een verhoging van de defensieuitgaven noodzakelijk is. Wij delen die overweging niet. Dat zal ook
duidelijk zijn als men let op het verloop
van het debat. Er zijn sinds het schrijven van de knelpuntennota door de
voormalige Minister van Defensie, nu
eerste ondertekenaar van deze motie,
geen argumenten aan te voeren voor
de stelling dat deze 3%-operatie niet
noodzakelijk is. Daarom zullen wij onze steun aan deze motie niet geven.
Ik kom bij de motie van het lid Waltmans op stuk nr. 31. Het kabinet heeft
duidelijk aangetoond, dat de 3%-operatie noodzakelijk is. Het onderhouden
van een geloofwaardige defensie staat
ontwapeningsinitiatieven niet in de
weg. Bovendien spreekt uit de motie
een zeer eenzijdige benadering. Daarom zullen wij hieraan onze steun niet
geven.
De motie van de heer Engwirda lijkt
overbodig, ook al gelet op de uitspraken van enige bewindslieden. Het niveau van de defensieuitgaven mede
betrekken bij de ombuigingsoperatie
kan, vooral gelet op de betekenis van
'mede betrekken' tot twee uitkomsten
leiden: zowel + a l s - . Tegenstemmen
zou tot onjuiste conclusies kunnen leiden. Daarom krijgt deze motie onze
steun.

D
De heerWaltmans (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil verklaren, waarom de
PPR-fractie tegen de motie van de heer
De Boer zal stemmen. Wij beschouwen deze motie als innerlijk tegenstrijdig, tweeslachtig en derhalve misleidend. Zij tracht het onverzoenlijke te
verzoenen en dat kan nu eenmaal
nooit, ook niet in de politiek.
De motie-Stemerdink c.s. (14 800-X,
nr. 28) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN en de BP tegen deze motie
hebben gestemd.
De motie-Stemerdink c.s. (14 800-X,
nr. 29) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de
PSP, de BP en DS'70 vóór deze motie
hebben gestemd.
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Voorzitter
De motie-Stemerdink c.s. (14 800-X,
nr. 30) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP en
de BP vóór deze motie hebben gestemd.
De motie-Waltmans c.s. (14 800-X, nr.
31) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, met uitzondering van het lid
Van der Stoel, de PSP, de CPN, de BP
en de PPR vóór deze motie hebben gestemd.
De motie-Engwirda c.s. (14 800-X, nr.
32) wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De motie-Ploeg c.s. (14 800-X, nr. 33)
wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 tegen deze motie hebben gestemd.

ons ingediende amendement, gericht
op verschuiving van de ingangsdatum
van de jaarlijkse huurverhoging. Ik bedank de Staatssecretaris allereerst
voor zijn vlotte bediening van de Kamer.
Ik kom nu over de inhoud van de
brief te spreken. In de brief zegt de
Staatssecretaris, dat voor het uitstel
van de ingangsdatum van de huurverhoging in 1978 geen structurele dekking is gezocht, omdat dit, waar het
vooralsnog ging om een eenmalig uitstel, door de Regering niet nodig werd
geoordeeld. Naar mijn mening gaat de
Staatssecretaris dan voorbij aan het
feit dat bij de vaststelling van het percentage op 7 voor het jaar 1978 heeft
meegespeeld de verschuiving van 1
april naar 1 juli. Dat betekent dan dat
door het kiezen van een hoger percentage voor 1978 dan het geval zou zijn
geweest bij ingangsdatum 1 april, ook
een stuk al dan niet ongewilde structurele dekking reeds is gerealiseerd. Het
aldus bereikte hogere huurniveau
werkt immers ook door in de jaren na
1978. Ik zie de Staatssecretaris ontkennend het hoofd schudden. Ik kan het
toelichten aan de hand van een eenvoudige grafiek.

D

Men ziet op de grafiek twee lijnen,
namelijk een rode lijn die staat voor de
ingangsdatum 1 april en een zwarte
lijn die voorstelt de ingangsdatum van
de jaarlijkse huurverhoging op 1 juli.
Onze stelling is dat, wanneer je in het
jaar, waarin je de ingangsdatum verschuift van 1 april naar 1 juli, komt met
een daarop afgestemde grotere huurverhoging dan het geval zou zijn geweest bij ingangsdatum 1 april, daarmee structureel is voorzien in de noodzakelijke dekking. Men kan dat zien
door het oppervlak onder de zwarte
lijn te vergelijken met dat onder de
rode lijn. Voor de volledigheid wil ik dit
toelichten met een eenvoudig rekenvoorbeeldje. Bij een aanvangshuur
van f 100 en een jaarlijkse huurverhoging van bij voorbeeld 6% is de opbrengst in het eerste jaar, gerekend
van 1 april tot 1 april, bij ingangsdatum 1 april f 6, in het andere geval is
het door het hogere percentage ook
f 6. Het tweede jaar is het in het ene
geval f 12,36 en in het andere geval
f 12,86. Als men dit doortelt, blijkt dat
men na drie jaar zelfs enige overcorrv
pensatie heeft gevonden door aldus
de huurverhoging het eerste jaar wat
meer te doen zijn dan deze geweest
zou zijn bij de ingangsdatum 1 april.

De heer Cornelissen (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik wil graag nog enkele
opmerkingen maken naar aanleiding
van de brief die wij van de Staatssecre
taris hebben gekregen over het door

De Voorzitter: Ik stel voor de grafiek,
waarnaar de heer Cornelissen verwijst, als noot in de Handelingen op te
nemen. De rode lijn zou daarbij een
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Huren

De motie-J. J . P. de Boer c.s. (14 800-X,
nr. 34) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP tegen deze motie hebben gestemd.
Ik stel voor, de brief van de Minister
van Defensie (14 800-X, nr. 26) en het
verslag van een mondeling overleg
(14 800-X, nr. 27) voor kennisgeving
aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van het wetsontwerp Regelen met betrekking tot de prijzen bij
huur en verhuur van woonruimte
(Huurprijzenwet woonruimte)
(14 175).
De beraadslaging over artikel 18 en de
daarop voorgestelde amendementen
wordt hervat.

stippellijn moeten worden aangezien
wij geen kleuren kennen in de Handelingen. 1
(De noot is opgenomen aan het eind
van deze weekeditie.1
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Cornelissen (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! De Staatssecretaris, die
dat in zijn brief onderkent, komt vervolgens met een aantal nieuwe argumenten waarmee hij zijn stellingname
wil onderstrepen. Deze argumenten
hebben zeker een grond van waarheid.
Ik heb echter de stellige indruk dat het
niet de gehele waarheid is. Naar mijn
mening bekijkt hij de zaak te geïsoleerd en verzuimt hij een en ander voldoende in het kader van het totale sociaal-economische beleid te plaatsen.
Ik vraag de Staatssecretaris wat de
gevolgen zullen zijn voor de prijscompensatie van de verschuiving van 1
april naar 1 juli. Het betekent een verschuiving over de peildatum in april
voor de prijscompensatie. Is mijn informatie juist, dat hierdoor op ambtenarensalarissen een besparing ontstaat van niet minder dan ongeveer 80
miljoen gulden? Ik verneem daarop
graag het antwoord van de Staatssecretaris.
De Staatssecretaris zegt op blz. 3
van de brief, dat het huurbeleid onevenwichtig zou overkomen wanneer
onze ideeën worden gevolgd. Nu
breekt mij de klomp! Deze Staatssecretaris heeft in de Kamer zelf het voorstel verdedigd om in 1978 het percentage op 7 te handhaven. Hij zal dat toch
niet als onevenwichtig bestempelen.
Onevenwichtig noem ik het voortdurende gescharrel met de datum van ingang
van de jaarlijkse huurverhoging. Het is
onevenwichtig om eerst in 1978 de ingangsdatum te verschuiven van 1 april
naar 1 juli om hem vervolgens in 1979
weer terug te schuiven van 1 juli naar 1
april. Onevenwichtig noem ik ook het
terugkomen op door de Regering
gemaakte afspraken - het was weliswaar het vorige kabinet, maar desondanks de 'Regering' - met de sociale partners. Ik zie dan ook geen enkele
reden, terug te komen op onze eerder
ingenomen stellingname. Na de brief
van de Staatssecretaris voel ik mij
daarin eerder gesterkt.

D
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb niet zo gedetailleerd
gerekend als de heer Cornelissen,
maar op grond van de discussie van
de vorige week heb ik mij de laatste
dagen en uren ook nog met de getal-
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len bezig gehouden. Ik ben bezig geweest met berekeningen die over een
wat langere termijn liepen, maar die
wat de orde van grootte betreft, dezelfde resultaten opleverden als de berekeningen van de heer Cornelissen. Ik
was van plan daarvan melding te maken, maar nu de heer Cornelissen dit
op zo'n duidelijke en exacte wijze heeft
gedaan, acht ik mij ontslagen van de
plicht dat te doen. Ik kan de conclusie
van de heer Cornelissen delen, dat het
mogelijk is, budgettair neutraal de
keuze van de ingangsdatum te bepalen.

D
De heer Van Dam (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ook ik heb met belangstelling kennis genomen van de inhoud
van de brief van de Staatssecretaris
van hedenmorgen. Zelden heb ik een
regeringsstuk gezien dat zo rammelt
en qua argumentatie zo tegenstrijdig
is met vorige stukken van de Regering
als deze brief. Op blz. 2 wordt betoogd,
dat een eenmalige verschuiving van
de ingangsdatum financieel kan worden gecompenseerd door - eveneens
eenmalig - het huurverhogingspercentage hoger vast te stellen. Dat is dit
jaar gebeurd; per 1 juli wordt de huur
niet verhoogd met 5,25%, zoals per 1
april mogelijk zou zijn geweest, maar
met 7%. Dat is dus 1,75 méér dan uit
volkshuisvestingsoverwegingen op 1
april noodzakelijk zou zijn geweest. De
Staatssecretaris weet dat ook heel
goed, want in februari zei hij in deze
Kamer: 'Het is onjuist te stellen dat er
door deze verschuiving structureel een
tekort op de begroting ontstaat.' Nu
wordt het amendement ontraden, omdat er een stuctureel tekort op de begroting ontstaat! Kan de Staatssecretaris verduidelijken hoe de logica het
toestaat dat in enkele maanden tijd de
stelling in haar tegendeel omslaat?
In februari was het verzet van de
Staatssecretaris uitsluitend - ik zeg nadrukkelijk 'uitsluitend' - gebaseerd op
praktische bezwaren tegen die datum
in verband met procedures en dergelijke. Het budgettaire element werd toen
niet opgevoerd. Nu is er uitsluitend
een budgettair argument en wordt niet
meer over de praktische bezwaren
gesproken. Dit kan natuurlijk niet.
Wat is het geval, mijnheer de Voorzitter? De Staatssecretaris is in een val
getrapt waarvoor ik hem in februari
heb gewaarschuwd. Men heeft toen
ten onrechte niet de consequentie getrokken, het lagere huurstijgingspercentage dat op grond van de kostenstijging in de volkshuisvesting moge-
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lijk was, niet in de berekeningen, bij
voorbeeld voor de meerjarenramingen, op te nemen. Dat werd toentertijd
wel verdedigd op grond van de lagere
kostenstijging in de volkshuisvesting.
Nu wil men de huurders, ook die van
niet-gesubsidieerde woningen, laten
opdraaien voor deze fout. Hiermee
gaan wij natuurlijk niet akkoord.
Op blz. 689 van de Handelingen van
2 februari zegt de Staatssecretaris tijdens het debat over het wetsontwerp
Regelen inzake het tijdstip van de jaarlijkse huurverhoging in 1978:
'Er zal overleg met de sociale partners worden gevoerd, wanneer men
dan tot een andere datum dan 1 juli
komt. Dat kan ik zonder meer toezeggen.' De Regering komt nu tot een andere datum dan 1 juli. Ik vraag de
Staatssecretaris naar de resultaten van
het overleg en de datum waarop het
heeft plaatsgevonden.

gegaan, nog niet in de meerjarenramingen heeft verwerkt of behoefde te
verwerken. De geachte afgevaardigde
veronachtzaamt - ik verwijs hiernaar
in mijn brief wél als ik over het budget
spreek - de consequenties die een en
ander heeft ten aanzien van het instrument van de individuele huursubsidies. Ook dat zijn budgettaire consequenties. In mijn brief gebruikte ik het
woord 'onevenwichtig' voor het één
enkel jaar extra hoog stellen van het
huurstijgingspercentage. Het ging
daarbij om het jaar 1979.
De heer Van Dam (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Bij deze passage in de brief
heb ik een vraagteken gezet. Stel dat
het amendement van de heer Cornelissen en mij wordt verworpen, des neen
Staatssecretaris Brokx: U gaat nu de
vraag van de geachte afgevaardigde
de heer De Beer stellen.

D

De heer Van Dam (PvdA): Neen ...

De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik behoef slechts één vraag
aan de Regering te stellen. Stel dat het
amendement van de heren Cornelissen en Van Dam wordt aanvaard, wat
zal de Regering dan doen met het
trendmatig huurstijgingspercentage in
1979? Zal zij dit hoger doen zijn dan
wanneer het amendement niet zal
worden aanvaard? Zo ja, hoeveel procent zal het hoger worden?

De heer De Beer (VVD): Het spiegelbeeld ervan!

D
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! Ik ben de geachte afgevaardigde de heer Cornelissen bijzonder
dankbaar voor zijn uitvoerige stuk.
Qua papiergebruik was het nog uitvoeriger dan mijn brief. In een ononderbroken lijn en een stippellijn heeft hij
zijn opvatting verkondigd dat er geen
sprake zal zijn van een blijvend structureel nadeel voor het budget. Als ik
spreek over budget, spreek ik over het
budget voor hoofdstuk XI van de rijksbegroting, het hoofdstuk van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Ik kom op de vraag van de heer Cornelissen nog terug.
In mijn beantwoording wil ik kort refereren aan wat ik in eerste termijn heb
gezegd en aan wat in de brief staat. De
heer Cornelissen heeft hiervan gezegd
dat er waarheid in staat, maar niet de
gehele waarheid.
De heer Cornelissen heeft gezegd
dat het percentage van 7 in de wet
stond. Niemand weet wat het huurverhogingspercentage zou zijn geweest,
als de datum niet was verschoven.
Belangrijk is slechts dat Financiën de
eventuele verlaging, die niet is door-

Huren

De heer Van Dam (PvdA): ... ik wil een
andere vraag stellen. Stel dat de
Staatssecretaris volgend jaar op 1 april
zijn zin krijgt en de huurverhoging omhoog gaat met een lager percentage
dan de zeven waarop wij nu zitten dat percentage was immers om het
uitstel met drie maanden te compenseren - hoe kan dat in 's hemelsnaam
leiden tot vergrote uitgaven voor individueel huursubsidie? De 7% van dit
jaar heeft geleid tot hogere uitgaven
voor individueel huursubsidie. Als
men weer teruggaat tot 1 april moet
men op die uitgaven juist weer gaan
besparen.
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! De heer Cornelissen heeft
gesuggereerd dat een eventueel nadeel zou kunnen worden weggenomen door één keer boven op de trendmatige huurverhoging nog een extra
verhoging (in de brief staat 2 a 2,5 procentpunt) te leggen.
De heer Van Dam (PvdA): Dat is dit
jaar toch gebeurd! Dat behoeft volgend jaar niet weer te gebeuren.
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! Als je de grafiek van de
heer Cornelissen volgt, moet je daarbij
ook de budgettaire implicaties voor
het individueel huursubsidie meenemen.
De heer Van Dam (PvdA): Maar volgend jaar verdient u er toch weer op,
althans als u uw zin krijgt.
Staatssecretaris Brokx: Naar mijn
smaak niet, mijnheer de Voorzitter. Ik
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blijf wat dat betreft bij de argumenten
die heel uitvoerig in de brief zijn verwoord.
De geachte afgevaardigde de heer
Cornelissen heeft gevraagd wat de gevolgen voor de prijscompensatie zijn
en of het waar is dat bij voorbeeld de
looncomponent voor de ambtenarensalarissen op de rijksbegroting een
besparing van 80 miljoen zou opleveren. Dat is niet uitgesloten met de
kanttekening dat die 80 miljoen dan
staan voor minder te betalen brutoloon, zodat voor het rijksbudget eerst
van die 80 miljoen moet worden afgetrokken wat er minder inkomt aan
loon- en inkomstenbelasting over dat
bedrag.
De heer Van Dam (PvdA): Zeg maar
50%.
Staatssecretaris Brokx: Ik hoor hoe
goed de ambtenaren aan die kant worden betaald, mijnheer de Voorzitter!
Het overblijvende komt niet rechtstreeks ten goede aan hoofdstuk XI
van de rijksbegroting.
De heer Cornelissen heeft gezegd,
dat niet voortdurend met de datum
moet worden gescharreld. De geachte
afgevaardigde de heer Van Dam verwees ook naar de discussies in de Kamer over het uitstel van de datum voor
de jaarlijkse huurverhoging. Hij zei, dat
er nu geen structureel tekort is en dat
dit er in januari wel zou zijn.
Ik ben en blijf de opvatting toegedaan dat met die datum niet moet worden geschoven. Het is enkel en alleen
destijds gedaan om de koopkracht in
1978 te handhaven. Het is niet direct
een maatregel uit een oogpunt van het
belang van de volkshuisvesting.
De heer Nypels (D'66): En omdat men
het percentage niet wilde verlagen.
Staatssecretaris Brokx: Wat een eventuele verlaging van het percentage betreft verwijs ik heel uitdrukkelijk naar
de brief.
Op de vraag van de heer Van Dam
wil ik antwoorden, dat er niet over een
structurele aanvulling gesproken behoefde te worden, omdat het alleen
maar over uitstel van de datum in één
jaar ging. Het tekort dat toen ontstond
- daarover zal toch geen discussie zijn
- werd gecompenseerd met de gelden
die in het kader van het 2,5 miljardprogramma aan hoofdstuk XI werden
toegekend.
De heer Van Dam (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Mag ik de Staatssecretaris
adviseren dat wat hij in februari zei
nog eens door te lezen? Hij zei toen:
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Het is onjuist te stellen dat er door deze verschuiving structureel een tekort
op de begroting ontstaat. Verder zei
hij: Nu is 5'/4% voldoende uit een oogpunt van kostenstijgingen. Eind 1978,
zo zei hij, kunnen wij bekijken welke de
trend moet zijn op grond van de dan
bekende gegevens. We beginnen dan,
zo vervolgde hij, met een schone lei.
Door die opschuiving met drie maanden en het handhaven van 7% werd
het in 1978 gecompenseerd en aan het
eind van het jaar beginnen we dan met
een schone lei. Ik citeer hem letterlijk.
Staatssecretaris Brokx: Die lei wordt
nu door dat amendement een beetje
bevuild. Dat wil ik ook zeggen aan het
adres van de heer De Beer, die vroeg
wat de Regering doet wanneer onverhoopt - dat woord voeg ik er maar aan
toe - het litigieuze amendement door
de Kamer in meerderheid wordt aanvaard. Ik heb aanneming van dat
amendement ontraden. Dan zullen wij
moeten bezien hoe de consequenties
voor het budget binnen hoofdstuk XI
kunnen worden opgelost. Ik kan er nu
nog geen uitspraak over doen.
De heer Cornelissen (CDA): Voor zover
ze al niet gecompenseerd zijn.
Staatssecretaris Brokx: Die toevoeging laat ik graag voor uw rekening.
De heer De Beer (VVD): Dat kan betekenen dat wij straks in 1979 naar uw
opvatting een hogere huurververhoging zullen moeten hanteren dan strikt
genomen nodig zou zijn geweest?
De heer Van Dam (PvdA): Neen, wij
beginnen met een schone lei.
Staatssecretaris Brokx: Wat dat betreft
wil ik verwijzen naar wat ik in eerste
termijn heb gezegd met betrekking tot
de hoogte van het percentage van de
trendmatige huurverhoging voor de
ingangsdatum 1 april c.q. 1 juli 1979. Ik
heb toen gezegd dat ook al heeft het
voorliggende wetsontwerp nog geen
kracht van wet, ik toepassing zal geven
aan het bepaalde in artikel 39 en dan
met opvattingen ter zake bij de Kamer
zal komen.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Mij is gebleken dat er
behoefte aan bestaat de beraadslaging
over enkele artikelen te heropenen.
Ik stel voor daartoe de gelegenheid te
bieden.
Daartoe wordt besloten.
De beraadslaging over artikel 40 en de
daarop voorgestelde amendementen
wordt heropend.

Huren

D
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! Vorige week heeft de
Staatssecretaris bij de artikelsgewijze
behandeling over mijn amendement
18 I op artikel 40 gezegd, dat het technisch niet in orde was, omdat de betrokken bepalingen van de Huurwet al
waren vervangen door bepalingen uit
het Burgerlijk Wetboek. Ik kon dat op
dat moment niet geheel en al overzien
en derhalve niet onmiddellijk reage
ren. ik heb dat intussen overwogen en
dat heeft geleid - in alle bescheidenheid: niet zonder enige deskundige
hulp - tot het formuleren van een nieuwe tekst. Hierdoor wordt aan de technische bezwaren van de Staatssecretaris geheel tegemoet gekomen. Inhoudelijk verandert er niets.
De Voorzitter: De heer Van der Spek
heeft zijn amendementen, voorkomende op stuk nr. 18 gewijzigd. De gewijzigde amendementen staan op stuk nr.
50,1 en II.
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Houdt het gewijzigde
amendement geen verandering in
voor de huidige situatie met betrekking tot bedrijfsruimte? Heeft het alleen maar betrekking op de huurbescherming voor woonruimte?
De heer Van der Spek (PSP): Dat is inderdaad het geval. De uitzonderingen,
die in artikel 1a. van de Huurwet worden opgesomd, blijven erin staan. In
plaats van de woonruimte in het algemeen wordt nu een beperkte hoeveelheid woonruimte genoemd, namelijk
die in het niet-geliberaliseerde gebied.
Dat is de enige wijziging.
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Heb ik het goed onthouden,
dat de Staatssecretaris alleen technische bezwaren tegen dit amendement
heeft aangevoerd? Of blijft hij andersoortige bezwaren houden tegen het
aangepaste amendement?

D
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! De wettelijke imperfectie is
door de wijziging uit de weg geruimd.
Aan het adres van de heer De Beer kan
ik zeggen, dat het alleen maar woonruimte betreft. Ik wijs op hetgeen ik namens de Minister van Justitie heb gezegd over het toen nog voorliggende
amendement-Van Dam/Cornelissen
(artikel 44). Ik houd dit thans staande.
Datgene, wat ik toen heb gezegd, was
voor de indieners aanleiding dat
amendement in te trekken.
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De aanneming van het nieuwe amendement van de heer Van der Spek om
artikel 40 te wijzigen zou ten aanzien
van de huurbescherming het onderscheid tussen geliberaliseerd en niet
geliberaliseerd betekenen. In één aspect van de zaak betekent dit toch
weer de mogelijkheid dat twee soorten
regimes werken, hetgeen weer onduidelijkheid in de hand werkt, terwijl een
van de fundamenten van het wetsontwerp was om deze onduidelijkheid
uit de wereld te helpen. Met respect
voor de technische verbetering van
het amendement, moet ik aanneming
ervan toch ontraden.
De heer Kombrink (PvdA): Mag ik de
Staatssecretaris vragen, of zijn interpretatie van het amendement wat dit
betreft juist is? Wij komen nog te spreken over de te creëren wetgeving ten
aanzien van de huurbescherming. Wat
let de Regering om in het wetsontwerp, zoals w i j dat op dat moment
zullen gaan behandelen, alsnog dat
wat de heer Van der Spek nu schrapt
op te voeren en dan te zeggen: wij besluiten om bestaande huurbeschermingsbepalingen te vervangen door
nieuwe? Het probleem dat ik aan de
orde heb gesteld is, dat wij nu nog niet
die wetgeving behandelen, omdat wij
de zaken hebben ontkoppeld, maar
wel iets buiten werking verklaren inzake een onderwerp, dat nog moet worden behandeld. Mijn vraag betreft niet
de inhoud van de huurbeschermingsregeling en mij zit niet de bedoeling voor dat er twee systemen
moeten blijven bestaan. Dat is toch
niet de onvermijdelijke implicatie van
het amendement.

wij vanmiddag zouden houden. Naar
ik meen heb ik reeds mededeling gedaan van de verplaatsing van de gedachtenwisseling met de heer Wiegel
naar donderdag.
Omdat de Ministers zich van half vijf
af in een bijzondere vergadering verenigen in verband met het ombuigingsbeleid, wil ik aan de Kamer voorstellen
deze gedachtenwisseling over de
huurproblematiek nu te schorsen en
verder te gaan met de interpellatie. Als
deze is afgelopen, kunnen wij de gedachtenwisseling over de huren voortzetten. Ik heb begrepen dat de Staatssecretaris, althans voorlopig, niet bij
de Ministerraadsvergadering aanwezig behoeft te zijn.
Staatssecretaris Brokx: Die conclusie
laat ik geheel voor uw rekening, mijnheer de Voorzitter.
De heer Cornelissen (CDA): Ik denk dat
wij toch klaar zijn met de discussie.
De Voorzitter: Ja, maar dan nog zal
het drie kwartier duren, voordat wij de
laatste stemming hebben gehad. Ik
doe een dringend beroep op de Kamer, mijn voorstel te volgen.

Het kamerlid Van der Spek (PSP)

D

De Voorzitter: Er doet zich nog een
probleem voor, namelijk over de orde
en in verband met de interpellatie die

De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! Nederland gaat waarschijnlijk oorlogsschepen leveren aan
Staatssecretaris Brokx: Als wij uw orde- Iran. Er is sprake van acht fregatten. Er
wordt gesproken over de mogelijkheid
voorstel volgen, is de discussie over
dat er op dit gebied nog veel meer
het wijzigingsvoorstel van de heer Van
wordt geleverd: dat een miljardenorder Spek dan wel gesloten?
der mogelijk is. Ik wil dit plaatsen teDe Voorzitter: Neen, de Staatssecregen de achtergrond van hetgeen in de
taris en ieder ander in de Kamer die
Nota ontwapening en veiligheid van
dat wil krijgt nog alle gelegenheid.
het vorige kabinet wordt gezegd over
het selectief beleid ten aanzien van de
Staatssecretaris Brokx: Ik zeg niet dat
wapenexport.
ik die nog nodig heb, maar...
Daarin staat dat leveranties aan geDe Voorzitter: Naar mij blijkt, gaat de
voelige en politiek gevoelige regio's
Kamer met mijn voorstel akkoord.
zorgvuldig op hun politieke merites
Deze gang van zaken is een gevolg
worden beoordeeld. Het gaat dan met
van het feit, dat ik aanzienlijk de duur
name om uitvoer naar landen die in
van deze gedachtenwisseling, die ik op
een
gewapend conflict betrokken zijn
grond van hetgeen de deelnemers
of waar het gevaar bestaat voor het
hebben aangedragen heb geschat,
gebruik van de wapens voor onderheb onderschat.
drukking van de eigen bevolking. Bij
een negatieve uitslag van de beoordeDe beraadslaging wordt geschorst.
ling wordt de vergunning geweigerd.
De behandeling van het wetsontwerp
Dit alles was voor mij reden, op 17
wordt geschorst.
maart schriftelijke vragen aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van
Economische Zaken te stellen over de
berichten over de komende leverantie
Aan de orde is de interpellatie-Van der
van oorlogsschepen aan Iran. Daarop
Spek, gericht tot de Ministers van Buiis na twee-en-een-halve maand anttenlandse Zaken en van Economische
woord gekomen. Dat komt in het kort
Zaken, over de levering van oorlogshierop neer, dat het vorige kabinet al
schepen aan Iran.
had gezegd in beginsel geen bezwaar
Tot het houden van deze interpellate hebben tegen de levering, dat dit katie is verlof verleend in de vergadering
binet in februari jl. de exportvergunvan 8 juni 1978.2
ning heeft verleend, dat de criteria uit
[De vragen zijn opgenomen aan het
de Nota ontwapening en veiligheid die
eind van deze weekeditie.)
ik zojuist noemde richtlijnen voor het
beleid blijven en dat er geen redenen
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Staatssecretaris Brokx: For the time
being well, en ik zou natuurlijk kunnen
vragen: Wat let de Kamer...
De heer Kombrink (PvdA): Tot op het
moment dat de Huurprijzenwet in werking t r e e d t - dat is wel gekoppeld aan
de nieuwe bepalingen in het Burgerlijk
Wetboek - blijft het dubbele systeem
dat w i j nu kennen bestaan. Dus daarmee heeft het geen relatie. Het is voor
mij puur een kwestie van de logica van
de wetgever, en dat is de Kamer, dat zij
besluit bepaalde bepalingen buiten
werking te stellen op het moment dat
materieel die zaak aan de orde is en
niet eerder.
De heer Van Dam (PvdA): Het is niet
eerder.
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ker een geweldige rol, althans dat zeggen de vertegenwoordigers van het
kabinet. In Iran is naar schatting van
Amnesty International een aantal van
25.000 tot 100.000 politieke gevangenen. De berichten over de wijze waarop die worden gemarteld worden door
Amnesty International schokkend genoemd.
De laatste drie jaar zijn 300 mensen
officieel ter dood veroordeeld en geexecuteerd; het is voorts zeker dat
tallozen die onofficieel bij razzia's zijn
opgepakt of 'op de vlucht neergeschoten', daarbij moeten worden geteld.
Tegen de demonstraties van de mensen die de laatste maanden in verzet
zijn gekomen, is zeer hard door de poIran is een land met een nu al enorlitie opgetreden, waardoor ongeveer
me bewapening. Het verkeert in een
2000 doden zijn gevallen.
geweldige bewapeningsfase. In de
De wapens waarom het gaat, zijn nalaatste tien jaar is ongeveer f 40 mld
tuurlijk niet rechtstreeks tegen de beaan bewapening uitgegeven en dat in
volking, die van die wrede onderdrukeen land met meer dan 70% analfabeking af wil, te gebruiken. Het is heel
ten. Iran heeft ongeveer 2000 tanks en
duidelijk dat dit wrede onderdrukkenhet heeft er 1300 in bestelling. Het
de regime door een dergelijke wapenheeft bijna 350 moderne vliegtuigen
en daarnaast 240 vliegtuigen in bestelleverantie wordt versterkt, zodat die
ling, waaronder 160 F-16's. Iran denkt
wapens hierbij indirect een factor zijn.
nu aan het aanschaffen van ruim 60
Iran is gewikkeld in militaire conflicoorlogsschepen, waarvan vermoedeten buiten zijn grenzen, in Oman.
lijk een flink deel kan worden geleverd
12.000 man Iraanse troepen hebben
door Nederland.
geholpen het Volksfront voor de Bevrijding van Oman te bestrijden, dat
Dit verhoogt uiteraard de spanning
daarbij een grote nederlaag leed.
in het Midden-Oosten, waar al grote
Daarmee is het echter niet afgelopen.
spanningen bestaan. Ook vergroot het
Sommige bronnen spreken van 1500,
de spanning ten opzichte van landen
andere van 10.000 man Iraanse troeals Afghanistan, Pakistan, India en de
pen in Oman; verder is er een Iraanse
Sovjet-Unie. Iran heeft bij voorbeeld al
vliegbasis. Van tijd tot tijd vinden er
eens als tussenstation gefungeerd
gevechten met het PFLO, Peoples
voor de leverantie van Amerikaanse
Front for the Liberation of Oman,
wapens aan Pakistan. Dat betekent dat
bij leveranties aan Iran de reacties in
plaats. Door de aanleg van toevoerweIndia heel gevoelig zijn en dat daargen is Iran in staat zijn troepenmacht
mee de bewapeningswedloop tussen
in Oman in korte tijd aanzienlijk uit te
India en Pakistan wordt aangewakbreiden. De plannen gaan verder. Er
kerd. Er zijn nu al ongeveer 24.000
zijn onderhandelingen gaande met
Amerikaanse militaire adviseurs in
Egypte over het vestigen van Iraanse
Iran. Men verwacht er 60.000 in 1980.
militaire bases in Port Said en Suez.
Mensen die ter plekke zijn geweest
Mijn drie schriftelijke vragen van
zeggen dat ontwikkelingen a la Vietdestijds gingen in de eerste plaats
nam niet zijn uitgesloten. Ik wijs erop
over de zojuist genoemde kwesties: de
dat de sjah van Iran na het ondertekespanningen in de regio, de mensennen van het Verdrag tegen de verspreirechten en de militaire conflicten.
ding van kernwapens heeft verklaard,
Ik wil thans nog even ingaan op een
dat hij ze desondanks zou aanschaffen
laatste element dat ik in mijn vragen
als hij dat nodig vond. Er is hierspraaan de orde heb gesteld. Er is sprake
ke van een duidelijk autonome wapenvan het belang van deze orders voor de
ontwikkeling, waar de Regering altijd
scheepsbouw in Nederland.
zo tegen is. Een functie van deze wapenVia allerhande afzonderlijke beslissinontwikkeling zou kunnen zijn de begen - ik denk daarbij ook aan de verheersing van de regio, vooral wanneer
snelling van de duikbotenproduktie
de economische macht die Iran op het
voor Nederland zelf - wordt mijns inogenblik nog heeft door zijn olie
ziens een uiterst gevaarlijke ontwikkemocht gaan tanen.
ling sluipend in gang gezet. Als het
slecht blijft gaan met de scheepsbouw
Mensenrechten speelden bij het beleid van het vorige kabinet en spelen
bij het beleid van dit kabinet nog ster-

zijn tot niet-leveren, respectievelijk tot
intrekken van de eenmaal gegeven exportvergunning.
Alle wezenlijke vragen die ik op 17
maart heb gesteld zijn niet beantwoord. De Regering heeft twee-eneen-halve maand nodig gehad om een
antwoord te geven dat zij in een uur op
papier had kunnen zetten. Dat vind ik
een schandelijke gang van zaken, vermoedelijk een teken van zwakte. Niet
alleen de feitelijke conclusie dat de exportvergunning is gegeven, maar ook
dat datgene waarom het gaat onbeantwoord is gebleven, was voor mij aanleiding een interpellatie te houden.
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wordt het maken van oorlogsschepen
steeds meer de redding voor die bedrijfstak en wordt het steeds meer een oorlogseconomie. Ik denk dan aan wat in
het verleden is gebeurd, toen in een crisiseconomie werd gezocht naar bewapening als uitweg uit de crisis en aan de
afschrikwekkende gevolgen die dat
heeft gehad.
Het wordt steeds moeilijker tot ontwapening te komen, wanneer steeds
meer belangen van veel mensen bij
het werken in de wapenindustrie in het
geding zijn. Dit zijn geen 'ethische argumenten' die tegenover 'zakelijke'
worden gesteld, zoals sommigen willen suggereren. Het zijn zakelijke argumenten. Het is een zakelijk belang, niet
op korte, maar wel op langere termijn
van de mensen die daar werken, dat
dit niet gebeurt. Zij zelf worden immers mede slachtoffer van de dingen
die zij maken.
In de conclusies van de nota Ontwapening en Veiligheid wordt trouwens
gezegd, dat de industrie niet afhankelijk mag worden van dit soort orders
voor wapens, zodat ik ook in deze nota
nog een argument vind voor mijn stelling. Daarbij wijs ik e r o p - ik hebterzake in mijn schriftelijke vragen van
maart jl. een citaat gegeven - , dat in de
regeringsverklaring van dit kabinet is
gezegd:
'De noden van de volkeren van de
Derde Wereld stellen de rijke landen
voor een uitdaging en een opdracht.
De problemen waarmee w i j in eigen
land kampen, vallen daarbij in het
niet.'
Het doet belachelijk aan, dat dit
soort overwegingen kennelijk opzij
wordt gezet, wanneer Nederlandse
economische belangen rechtstreeks in
hét geding zijn. Wat betekenen deze zo
fraaie, pathetische uitspraken over de
'noden van de volkeren in de Derde
Wereld' die zoveel groter zijn dan de
onze, eigenlijk?
Op 19 mei jl. heb ik een aanvullende
vraag gesteld, omdat er toen geruchten gingen - het ging volgens de pers
o m mededelingen van Buitenlandse
Zaken - , dat de leverantie van de bewapening die op de schepen zou komen, zou afhangen van nog te verwachten Amerikaanse toestemming,
omdat het Amerikaanse bewapening
zou betreffen. Ik heb deze vraag aan de
al gestelde toegevoegd. Ik verneem in
dat verband graag, wat voor bewapening er op de schepen komt. Ik heb
nog een vraag gesteld over eventuele
financiële betrokkenheid van het Rijk
bij de leverantie, bij voorbeeld in de
vorm van een exportkredietgarantie.
Ook dat punt is zeer interessant.
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Van der Spek
Op grond van de criteria van de nota Ontwapening en Veiligheid - mijn
persoonlijke opvatting gaat uiteraard
nog een stuk verder - had de exportvergunning mijns inziens niet mogen
worden verleend. Nu zij eenmaal is
verleend, zal mijns inziens een nadere
overweging daarvan - ik neem aan dat
het kabinet dat zal doen door nu werkelijk in te gaan op de zaken die destijds in mijn vragen werden aangeroerd
en die ik nu heb herhaald - alsnog
moeten leiden tot het besluit, dat de
exportvergunning wordt ingetrokken.
Daarvoor zijn, zoals oud-minister Van
der Stoel destijds naar aanleiding van
mijn interpellatie inzake de levering
van corvetten aan Indonesië heeft gezegd, 'zwaarwegende en doorslaggevende redenen van buitenlands-politieke aard' nodig, bij voorbeeld gelegen in internationale afspraken.
Mijn vraag is of dit kabinet kan aangeven of naast internationale afspraken, die Nederland er min of meer toe
dwingen, ook andere zwaarwegende
en doorslaggevende redenen aanwezig kunnen zijn o m een eenmaal genomen besluit tot leverantie weer ongedaan te maken. Zo ja, dan is dat alleen
al voor het kabinet voldoende reden
o m de exportvergunning alsnog in te
trekken.

D
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Bij de beantwoording van
de schriftelijke vragen van de heer Van
der Spek hadden wij de keuze tussen
een uitvoerige uiteenzetting, die naar
onze mening het kader van de beantwoording van kamervragen te buiten
zou gaan, of de toespitsing van de beantwoording op de beoordeling van
de eventuele wenselijkheid van een leverantie van marineschepen aan Iran.
Daar ging het o m in dit concrete geval.
Daarom hebben wij gekozen voor het
laatste. Het antwoord, dat wij hebben
gegeven, was erop gericht duidelijk te
maken dat bij de beoordeling van deze
concrete aanvraag voor een exportvergunning met de door de heer Van der
Spek genoemde factoren rekening
was gehouden.
Bij het verlenen van een exportvergunning spelen die criteria een rol, die
in de ln- en uitvoerwet gesteld zijn aan
de bewindsman, die deze wet moet
uitvoeren: de bewindsman van Economische Zaken. Ik moet dan als verantwoordelijk minister niet alleen in mijn
overwegingen betrekken het belang
van de internationale rechtsorde - dat
is het punt waarop de heer Van der
Spek doelt en waarvoor ik vanzelfspre-
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Minister Van Aardenne

kend adviezen ontvang van mijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken maar ook de in- en uitwendige veiligheid des lands - dat speelt hier nu niet
- en tenslotte ook de economische
toestand van onze volkshuishouding.
Mijnheer de Voorzitter! Wat dit laatste betreft is de situatie van de Nederlandse scheepsbouw voldoende bekend. Dat zal ook gelden voor het belang van de order voor de twee marinewerven, die slechts een klein deel
vormen van de totale Nederlandse
scheepsbouw. Ter illustratie wil ik erop wijzen, dat het gaat om 1700 manjaren per schip, uiteraard nog afgezien
van de daarbij komende toeleveringen.
Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft
vraag 4 wil ik antwoorden dat wapensystemen, zoals die op moderne marineschepen voorkomen, in Nederland
niet worden geproduceerd. De betrokken werf heeft dus aan Iran schepen
aangeboden zonder zulke systemen.
Het is aan de Iraanse autoriteiten zelf
om te bepalen welke bewapening zij
op die schepen willen laten aanbrengen. Hierover worden nog besprekingen gevoerd. Het is overigens een vanzelfsprekende zaak dat het land, dat de
wapens zal leveren, daarvoor te zijner
tijd de uitvoervergunning zal moeten
geven. Dat regardeert Nederland niet.
Het antwoord op vraag 5 is, dat voor
de onderhavige transactie zoals gebruikelijkeen exportkredietgarantie is
verstrekt.
De vragen 6 en 7 wil ik graag te zamen beantwoorden. De intrekking van
een exportvergunning kan slechts
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worden overwogen indien volkenrechtelijke verplichtingen, die voortvloeien
uit enigerlei besluit van de Veiligheidsraad, daartoe aanleiding geven. Het
zou ook kunnen - en hierop doelt kennelijk de heer Van der Spek- in het geval waarin met zekerheid kan worden
aangenomen dat het te leveren materieel ingezet zal worden in oorlogshandelingen, die niet het gevolg zijn van
onuitgelokte agressie. Ik herhaal daarbij dat de Regering alleen op grond
van dergelijke werkelijk zeer bijzondere en zwaarwichtige argumenten tot
zulk een herwaardering van eenmaal
aangegane verplichtingen zou willen
en kunnen overgaan. Immers - dit
mag er wel nadrukkelijk bij worden
aangetekend en zeker als er al met
de bouw van schepen of van welke andere dingen ook is begonnen en daarvoor investeringen zijn gedaan - zo'n
intrekking zou niet overeenkomen met
de naam van Nederland als betrouwbaar contractpartner in de wereld en
het zou ook bij het Nederlandse bedrijfsleven grote onzekerheid teweeg
brengen, nog afgezien van het risico
van schadeclaims.
De heer Van der Hek (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Is het voorbehoud dat
de Minister noemde, namelijk de feitelijke omstandigheden op grond waarvan Nederland tot heroverweging zou
overgaan, ook in de vergunning opgenomen?
MinisterVan Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Dat is een vanzelfsprekend
voorbehoud dat altijd bij een vergunning behoort.
Mijnheer de Voorzitter! In antwoord
op vraag 8 kan ik opmerken dat bij het
verlenen van een exportkredietverzekeringsgarantie de kredietwaardigheid
van de afnemer bepalend is voor de
beoordeling van het risico en daarbij
wordt in beginsel geen onderscheid
gemaakt naar de aard van de geleverde goederen.

□
Minister Van der Klaauw: Mijnheer de
Voorzitter! Ter inleiding wil ik erop wijzen dat in juni 1977 het Ministerie van
Buitenlandse Zaken werd benaderd
om na te gaan of ingestemd kon worden met preliminaire contacten met
Iran, aangezien van Iraanse zijde belangstelling bestond voor Nederlandse standaardfregatten. Mijn ambtsvoorganger heeft hiervoor het groene
licht gegeven en in juli van hetzelfde
jaar werd door de RSV om toesterrv
ming verzocht voor het indienen van
een summiere preliminaire offerte
voor de leverantie van 8 standaardfregatten en voor de voorbereiding van
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Iran als een stabiliserende factor worden beschouwd. Zeker kan niet worden gesteld dat de huidige vlootplannen van de Iraanse marine boven een
redelijk niveau komen.
De heer Van der Spek heeft gewezen op de situatie in Oman. De regering van Oman heeft indertijd het legitieme verzoek aan Iran gedaan o m beperkte militaire steun bij het bestrijden
van in het zuiden van Oman opererende groeperingen van opstandelingen,
die daar onrust verwekten. In 1976 is
een wapenstilstand gesloten tussen
Oman en deze opstandelingen. Sindsdien is veruit het grootste deel van de
Iraanse troepen uit Oman teruggetrokken.
Het ontwikkelingsproces in Iran naar
een meer moderne maatschappij gaat,
zoals ook elders, gepaard met spanningen, die van tijd tot tijd naar buiten
treden. Ik heb echter de sterke overtuiging dat er met name de laatste jaren
de Iraanse overheid veel aan gelegen
Minister Van der Klaauw
is, een oplossing voor deze spanningen te vinden die de toets van de unieen bezoek van de Iraanse chef mariversele opvattingen inzake de mennestaf aan Nederland. Mijn ambtssenrechten kan doorstaan. Ik mag erop
voorganger was van oordeel dat daar
wijzen, dat het internationale Rode
geen politiek bezwaar tegen bleek te
Kruis de gevangenissen kan bezoeken
bestaan. Ten slotte heeft de RSV in jaen rapporten uitbrengt, dat Amnesty
nuari 1978 bij het Ministerie van EcoInternational een gesprek met de Sjah
nomische Zaken een exportvergunheeft gevoerd, dat processen worden
ning voor 8 standaardfregatten aangebijgewoond door journalisten, dat opvraagd, waarvoor ik, mede gezien de
namen worden gemaakt, onder anvoorgeschiedenis, mijn instemming
dere door de BBC etc.
heb gegeven.
Er is een grotere openheid en er is
Ik kom nu op de vragen van de heer
een wijziging van het strafrecht in het
Van der Spek. Wat vraag 2 betreft, is
vooruitzicht gesteld. Ik heb de sterke
het mijns inziens duidelijk dat Iran, een
overtuiging, dat de Sjah het inderdaad
land dat gelegen is in een economisch
meent met zijn liberalisatiepolitiek. Ik
en strategisch bijzonder belangrijke rekan de geachte afgevaardigde verzekegio, een land dat grenst aan een aantal
ren, dat ik de ontwikkeling van de toestaten waarmede in militair opzicht restand in Iran met grote aandacht volg.
kening moet worden gehouden, een
land dat voor de uitvoer van zijn belang- De ambassadeur aldaar rapporteert
hierover met grote regelmaat. Ook uit
rijkste exportprodukt, de olie, aangeandere bronnen vergaar ik kennis.
wezen is op vrije en veilige doorvaart
Wat de derde vraag betreft: uitervan de aangrenzende zeeën, legitieme
aard heeft de Regering, nadat die prelidefensiebehoeften heeft. Deze behoefminaire toestemming was verleend,
ten komen onder meer tot uiting in de
bij de beoordeling van de concrete
wens van Iran om over een vloot te beschikken waarmede de lange kustlijn en aanvrage voor de exportvergunning in
januari 1978 nogmaals ten zeerste
de oliehavens kunnen worden bezorgvuldig alle relevante factoren afschermd.
gewogen. Daarbij is de leverantie geDe schepen die Iran wenst, zijn naar
toetst aan de criteria van de ontwapehun aard en hun uitrusting bestemd
ningsnota, die ook voor het huidige kaom gebruikt te worden in eventuele
binet richtlijn blijven bij het exportbemilitaire conflictsituaties. Naar het
leid. Wij zijn daarbij tot de slotsom geoordeel van de Regering is er geen enkomen dat onder de huidige omstankele strijdigheid met hetgeen is
digheden geen bezwaar behoefde te
gesteld in de regeringsverklaring ten
worden gemaakt.
aanzien van de noden en de behoeften
Het is zo dat Iran gelegen is in een
van de volkeren van de derde wereld.
gevoelige regio. Dat betekent dat aan
Mede gezien de krachtsverhouding in
de beoordeling van de leveranties exde regio kan het in stand houden van
tra zorg dient te worden besteed. Dat
voldoende defensiemiddelen door
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is ook gebeurd. De Regering is echter
niet van oordeel dat de modernisering
van de Iraanse strijdkrachten in de situatie ter plaatse een destabiliserende
factor zou vormen. Gezien de aard van
het materieel zijn de andere in de ontwapeningsnota genoemde criteria de heer Van der Spek doelde er ook
reeds op - in het kader van deze leveranties niet aan de orde.
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! Ik heb uit het antwoord
van de Minister van Economische Zaken begrepen dat er tweeëneenhalve
maand nodig was om te kiezen tussen
een uitvoerig antwoord op mijn vragen of een toegespitst antwoord op de
leverantie-sec. Wat is een antwoordsec eigenlijk? Dat betekent 'ja' of
'neen'. Met andere woorden: een antwoord waarbij een onderbouwing van
dat 'ja' of 'neen' genegeerd wordt, een
onderbouwing die vereist was in de
vragen die ik heb gesteld over de
spanning in de regio, over de mensenrechten en over de betrokkenheid in
Oman. Ik vind het uiterst vreemd.
De Minister van Economische Zaken
heeft eigenlijk herhaald wat wij al wisten. Als er een internationale verplichting bestaat, dan kun je een eenmaal
verleende vergunning intrekken. Dan
moet je dat eigenlijk wel doen.
Verder kan het uitsluitend wanneer
er een oorlog gaande is als gevolg van
niet uitgelokte agressie. Dit betekent,
dat de feitelijke leverantie, wanneer
deze te zijner tijd plaatsvindt, mogelijk
kan worden tegengehouden, wanneer
een van deze situaties zich voordoet.
Het verlenen van een exportvergunning gebeurt altijd op een heel rare
manier. De Minister brengt daardoor
de betrouwbaarheid van Nederland in
het internationale verkeer in het geding. De bedrijven moeten ook de Nederlandse Regering kunnen vertrouwen en zij rekenen ergens op. Men kan
dan natuurlijk erg moeilijk later op een
dergelijke beslissing terugkomen.
Daarom wil ik nog eens vragen, of de
zaken die in de ontwapeningsnota
staan, nader kunnen worden ingevuld,
dus meer expliciet kunnen worden gemaakt. Nu staat er eigenlijk alleen
maar, dat er zorgvuldig op de politieke
merites wordt geoordeeld, wanneer
het een politiek gevoelige regio betreft. Dit kan echter op vele manieren
worden uitgelegd, wat ook weer tijdens deze discussie is gebleken. Ik
vraag dus meer concrete gegevens.
De Minister van Buitenlandse Zaken
heeft gezegd, dat het heel redelijk is,
dat men in Iran een dergelijk militaire
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Van der Spek
opbouw heeft. In het algemeen wordt
dit niet zo ondervonden en vindt men
wat daar gebeurt uiterst onredelijk. De
Minister staat dus alleen in zijn oordeel. Overigens schermt de Minister
met bronnen die hij niet noemt.
Voorts heeft de Minister gezegd, dat
Iran een stabiliserende factor in dat gebied is. Het is inderdaad de stabilisatie
van de onderdrukking en van de dood.
In die zin is de stabilisatie, nl. die tot elke prijs, in strijd met het Nederlandse
regeringsbeleid. Zelfs vanuit dat regeringsbeleid, waarover ik niet zo enthousiast ben, zou men ten aanzien
van het woord 'stabiliseren' in dit geval tot een uiterst negatieve beoordeling moeten komen.
De Minister heeft ook gezegd, dat de
gevechten in Oman min of meer zijn
opgehouden. Dat is niet waar. Er
wordt nog steeds gevochten en de
Iraanse troepen blijven daar. In eerste
termijn heb ik dit duidelijk uiteengezet.
Volgens de Minister zou er ten aanzien van de mensenrechten het een en
ander zijn veranderd. Dit is met recht
niet waar. Deze schijn is gewekt. Zo
mag het Rode Kruis er wel komen,
maar het Rode Kruis mag niet rapporteren. De journalisten zouden daar iets
kunnen doen. Zij verstrekken echter
geen rapporten. Het wordt hun daar
blijkbaar onmogelijk gemaakt. Er zijn
duidelijke bronnen, onder andere de
verklaringen van een Engelse journalist
voor een Amerikaanse sub-commissie
van het Congres, waaruit blijkt dat de
onderdrukking juist op volle kracht
voortgaat, echter op zo'n manier, dat
het naar buiten minder duidelijk blijkt.
Waarschijnlijk is dit gebeurd onder
invloed van de diverse oprispingen
van de Amerikaanse president Carter
over de mensenrechten in de wereld.
De feitelijke situatie verslechtert dus
eerder dan dat zij verbetert. Het is dan
ook een uiterst zwakke argumentatie
van de Minister, dat het heel duidelijk
is, dat in Iran het een en ander aan het
verbeteren is.
Er wordt inderdaad erg stabiel geregeerd in Iran. Dit hebben wij echter in
het verleden meermalen meegemaakt
in landen met een zeer hoog bewapeningsniveau met een daarbij behorend
zeer scherp onderdrukkingsapparaat.
Hieraan denken wij niet met genoegen
terug.
Voor welk concreet aantal schepen
is de exportvergunning verleend? Of
wat is de verwachting? Welke schepen
betreft het? Gaat het inderdaad om
acht schepen en o m fregatten? Het lijkt
mij zinnig, dat de Minister hierop antwoord geeft.

Tweede Kamer
13 juni 1978

Gaat het ten aanzien van de bewapening inderdaad om Amerikaanse bewapening? De Minister van Economische Zaken was daarover enigszins
' r u i m ' in zijn antwoord. Was de mededeling van Buitenlandse Zaken van
enige tijd geleden, zoals deze in de
pers was geciteerd, dus juist, dat het
van Amerikaanse toestemming afhangt, of deze zaak ten slotte doorgaat?
Het lijkt mij begrijpelijk, dat ik over
het antwoord dermate ontevreden
ben, dat ik een uitspraak van de Kamer
over deze zaak wil vragen. In mijn motie worden de diverse argumenten die
ik heb genoemd, kort opgesomd.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Van der
Spek wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
overwegende, dat de snel toenemende bewapening van Iran de al bestaande spanningen in de regio opvoert;
overwegende, dat wapenleveranties
aan Iran steun aan het huidige, zeer
ondrukkende en wrede regime betekenen;
overwegende, dat Iran betrokken is in
feitelijke oorlogsvoering buiten zijn
grenzen;
verzoekt om deze redenen de Regering, de reeds verleende vergunning
voor de export van marineschepen
aan Iran in te trekken,
en gaat over tot de orde van dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.

D
De heer Waltmans (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Wie de ontwapening wil,
zal ook het netwerk van de wereldwapenhandel moeten ontmantelen. Dit
netwerk wordt bemand door hen, die
vroeger zo treffend de 'kooplieden des
doods' werden genoemd. Het valt op
dat het Nederlandse element in de wereldwapenhandel bijzonder sterk is,
zoals ook uit de gegevens van het SIPRI-jaarboek 1978 blijkt. In dit verband
verwijs ik naar de schriftelijke vragen
die ik hieromtrent op 12 mei 1978 heb
gesteld.
Een exclusief onderzoek van Elseviers Weekblad leert, aldus Elseviers
Weekblad van 10 juni, dat het militair
industrieel complex van Nederland dit
jaar direct werk verschaft aan 15.500
mensen, dat de omzet rond de 1,8miljard gulden ligt en dat van dit bedrag
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ongeveer 600 miljoen gulden wordt
uitgevoerd. De komende jaren zal de
militaire produktie van Nederland aanzienlijk gaan stijgen. Bijna alle betrokken bedrijven zitten voor een reeks van
jaren boordevol orders. Daarbij is er
uitzicht op enkele zeer omvangrijke orders, vooral voor oorlogsschepen, met
alle bijbehorende systemen, de belangrijkste sector in de Nederlandse militaire industrie.
Elseviers Weekblad zegt dat het Nederlandse militaire industriële complex pas de laatste jaren een belangrijke exporteur begint te worden. Dit
hangt vooral samen met de grote
vlucht die Signaal heeft genomen, de
helft van de Nederlandse export aan
wapens en wapensystemen. Haalt
RSV de Iranorder binnen, dan zal de
Nederlandse uitvoer een nog sterkere
groei gaan vertonen.
Hieruit kan worden afgeleid dat in
bedrijfskringen wordt gerekend met
een steeds belangrijker rol van Nederland in de wapenhandel. Het betekent
natuurlijk ook dat Nederland en de Regering steeds meer zullen worden geconfronteerd met de vraag of bepaalde wapenleveranties mogen doorgaan
of niet.
De PPR heeft van het begin af aan
het standpunt ingenomen dat zij op de
lange termijn af wil van alle wapenexport, op de middellange termijn
slechts uitvoer wil toestaan naar landen waarmee Nederland in bondgenootschappelijk verband is verenigd
en dat zij op de korte termijn de drie
criteria van de Nota Ontwapening en
Veiligheid hanteert.
Wat het commerciële argument betreft, dat meestal als werkgelegenheids
argument wordt gehanteerd en gecamoufleerd, zijn wij van mening dat ook
dit onderschikt moet worden gemaakt
aan vredesbelangen. Ook de levering
van acht fregatten, wat ongeveer
18.000 manjaren werk betekent, weegt
niet op tegen de aantasting van de vrede en veiligheid in het Midden-Oosten.
Ook in vakbondskringen wordt dit
wel beseft. Cees Commandeur van de
FNV stelt in de Vakbondskrant van 1 j u ni dat naast de werkgelegenheid voor
de FNV ook andere overwegingen een
rol spelen bij de beoordeling van wapenprodukties. Hij zei letterlijk: w i j
moeten dat ook zien in het brede kader
van onze opstelling ten opzichte van
vrede en veiligheid. De FNV is bezig
met het bepalen van beleidslijnen op
dit punt.
Daarbij kan bij voorbeeld de vraag
opkomen of wij als vakbeweging achter de produktie van bepaalde wapens
kunnen staan en de vraag hoe wij den-
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ken over leveranties aan dictatoriale
regimes. Op die vragen zullen w i j ook
als vakbeweging een antwoord moeten vinden. Dat zal ons ongetwijfeld tot
de noodzaak brengen binnen de vakbeweging bewustwordingswerk tot
stand te brengen ten aanzien van vredes- en veiligheidsvraagstukken. Dat is
onontbeerlijk willen w i j toewerken
naar ons uiteindelijk ideaal: omschakeling van oorlogsindustrie naar vredesproduktie. Maar, aldus Commandeur, gezien de politieke werkelijkheid
zal dat niet van vandaag op morgen
gebeuren.

De heer Van der Hek (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik maak allereerst een
enkele opmerking over de positie van
het parlement. Los van de inhoud van
de zaak, ben ik van mening dat de Regering het parlement behoorlijker
dient te behandelen dan in dit geval is
gebeurd. De heer Van der Spek heeft
op zijn schriftelijke vragen een ontoereikend antwoord gehad. De Regering
moet zich bovendien houden aan door
haar zelf gedane toezeggingen in de
Nota Ontwapening en Veiligheid.
Daarin werd toegezegd, de Kamer regelmatig te rapporteren over dit soort
leveranties. Het zou bovendien moeten gebeuren uit eigen w i l , dus zonder
dat daarom telkens door de Kamer vaak bij toeval - wordt gevraagd. Ik
zou graag zien dat de Regering beterschap belooft in de behandeling van
de Kamer en haar leden, zoals die de
heer Van der Spek is overkomen. Ik wil
ook van de Regering horen, of zij zich
aan de in de Nota Ontwapening en
Veiligheid gedane toezegging wil nouden dat rapportage regelmatig plaatsvindt.

Het is aan ons die politieke werkelijkheid en die politieke weg naderbij te
brengen.
Het element van de mensenrechten,
waarover de heer Van der Spek al
heeft gesproken, speelt ongetwijfeld
een rol. Kortheidshalve verwijs ik naar
het door Amnesty International gepubliceerde landenschrift over Iran,
waarin bezorgdheid tot uitdrukking
wordt gebracht over de willekeurige
arrestaties van verdachte politieke tegenstanders, de toepassing van foltering, onvoldoende wettelijke waarborgen, onbevredigende procesprocedures, terechtstellingen en zogenaamde
officieuze sterfgevallen.
Centraal staat toch wel het element
van vrede en veiligheid in de regio. Iran
heeft zich niet alleen opgeworpen als
politie-agent van de Perzische Golf
maar het heeft zich ook ontwikkeld tot
de economisch, militair en
politiek dominante macht in het centrum van Azië, een bijzonder roerige
regio met landen als Pakistan, India,
Bangla Desh, Afghanistan, SaoediArabië en de Golfstaten. Dit gebied is
allesbehalve stabiel te noemen. Het
land voert ook militaire acties buiten
zijn grenzen. De levering van Nederlandse fregatten past exact in de ongelooflijke bewapening van Iraanse
luchtmacht, marine en landmacht.

Vervolgens kom ik op de zaak zelf.
Het beleid van de Regering moet worden getoetst aan de Nota Ontwapening en Veiligheid. Onze fractie heeft
die nota op dit punt zonder meer geaccepteerd. De nota heeft als uitgangspunt: overwegingen van vredesbeleid gaan boven strikt commerciële belangen. Dat sluit het exporteren van
wapenen niet uit. Dat blijkt ook uit de
uitwerking die daarop volgt: 'Leveranties naar gevoelige en potentieel gevoelige regio's worden zorgvuldig op
hun politieke meritus beoordeeld.

De 'NeueZürcherZeitung'van 17
maart schrijft terecht, dat een zeer
snelle bewapening als die van Iran de
politieke instabiliteit wel moet vergroten en dat interregionale oorlogen erger kunnen zijn dan conflicten tussen
grote mogendheden.
De conclusie kan o m deze redenen
kort zijn: de PPR acht het verlenen van
deze exportvergunning strijdig met de
criteria van wapenuitvoer, zoals vermeld in de Nota Ontwapening en Veiligheid, en waar deze nota onvoldoende aangeeft wat wij met de criteria
voor de wapenexport aan moeten, verdient het wellicht aanbeveling dat de
Regering in een nota nader ingaat op
criteria voor wapenexport.

Dit geldt met name voor uitvoer
naar landen die bij een gewapend conf liet zijn betrokken of waar gevaar bestaat voor gebruik van het wapenmateriaal voor onderdrukking van de eigen bevolking.' Daaraan wordt nog
toegevoegd: 'Beoordeeld wordt tevens de aard van de goederen in relatie tot hun bestemming.' Wij hebben in
de fractie getracht, het afgeven van
een vergunning voor de levering te
toetsen aan de nota en zijn tot de volgende conclusies gekomen.
Wat de Iranese buitenlandse politiek
betreft, kunnen wij op dit moment aan
de hand van de Nota Ontwapening en
Veiligheid niet concluderen dat deze
uitvoer niet mag plaatsvinden. De criteria van de nota geven in het licht van
de bestaande situatie in het gebied
waarin Iran ligt reden, te zeggen dat
wij geen doorslaggevende bezwaren
tegen de afgifte van de vergunning
kunnen aanvoeren. De binnenlandse
politieke situatie in Iran - ook weer
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scherp gezien in het licht van wat de
Nota Ontwapening en Veiligheid daarover formuleert - leidt bij ons tot de
constatering, dat inderdaad mensenrechten worden geschonden en groepen in Iran worden onderdrukt. Wij
willen daarover van de Minister van
Buitenlandse Zaken een nader oordeel
hebben.
Als ik goed heb geluisterd, zegt hij
eigenlijk alleen, dat hij een situatie van
een zich in ontwikkeling bevindend
land constateert. Die situatie zou klaarblijkelijk niet rimpelloos zijn, maar er
zou toch een zekere liberalisatie optreden. De Minister ging daarop niet verder in. Het ligt op de weg van de Nederlandse Regering - zeker nu zij haar
relaties versterkt - juist aan dit punt
meer aandacht te schenken en te erkennen dat mensenrechten worden
geschonden en groepen mensen worden onderdrukt.
De Regering zou moeten aangeven, dat zij in het onderhouden van betrekkingen met dit land reden ziet om
met die regering in gesprek te komen
en haar invloed te gebruiken ten gunste van een betere situatie op het punt
van de mensenrechten. Op dit punt
heb ik graag een toezegging van de
Minister.
Het is evenwel een punt dat kan leiden tot het niet afgeven van de vergunning. Op grond van de Nota Ontwapening en Veiligheid hebben wij
moeten constateren, dat hierin op dit
moment geen reden is gelegen, de
vergunning niet te verlenen. Wij hebben ons hierbij door dezelfde gedachtengang laten leiden als bij de levering
van korvetten aan Indonesië waarover
eveneens is geïnterpelleerd door de
heer Van der Spek.
Tot slot heb ik een vraag, die ik al bij
interruptie stelde. Is in de vergunning
nadrukkelijk het voorbehoud opgenomen dat bij feitelijke levering heroverweging kan plaatsvinden of staat het
onomstotelijk vast dat dit kan gebeuren zonder dat dit leidt tot onacceptabele schadeclaims aan de Staat der
Nederlanden? De Minister moet hierop een helder en duidelijk antwoord
geven, anders zie ik mij gedwongen,
een extra termijn aan te vragen voor
het indienen van een motie, aangezien
dit punt voor ons van doorslaggevende betekenis is.

U
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Hoewel ik vanuit het standpunt van de heer Van der Spek goed begrijp dat hij tegen opvoering van bewapening wenst te opponeren, lijkt zijn
vragenstelling mij enigszins eenzijdig.
De Minister van Buitenlandse Zaken
wees er mijns inziens terecht op dat Perzië in een gebied ligt waarin allerlei
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Verbrugh
haarden van spanning aanwezig zijn die
kunnen worden uitgebreid. Aan de
noordgrens van Perzië ligt de SovjetUnie. Hiervoor heeft Perzië van oudsher
moeten oppassen. De Sovjet-marine
bevaart ook de Indische Oceaan. Verder ligt Zuid-Jemen in de buurt. Afghanistan heeft pas een omwenteling
meegemaakt. Bovendien werkt er al
sinds jaar en dag, de laatste tijd ondergronds, de communistische Tudehpartij. Er gaat verder een enorme oliestroom van Perzië door de niet zo veilige Indische Oceaan naar Europa en
Amerika.
Als de Sjah in die streek van de aarde een bewind wil handhaven dat onafhankelijk blijft en verbindingen wil
onderhouden met de Westerse landen
met een vrij regeringsstelsel, moet hij
wel een tamelijk sterke krijgsmacht
hebben, anders ontstaat daar een militair vacuüm met als gevolg een gedestabiliseerde situatie.
Ik geef toe - ik hecht eraan dit te
erkennen - dat Perzië helaas een autocratisch geregeerd land is, waar de oppositie slechts beperkte parlementaire
rechten heeft. Of het nu allemaal zo
betrekkelijk mooi zal gaan als de Minister suggereerde, weet ik niet, mede
gelet op de aard van de bevolking. De
Meden en Perzen en de Arabieren en
Kozakken waren de voorouders van de
tegenwoordige Iranezen. Dit is een
ander soort voorouders dan Erasmus
en Coornhert of misschien wel Domela
Nieuwenhuis die mede hun stempel
op onze geschiedenis hebben gezet.
De sjiitische tak van de Islam is in
Perzië staatsgodsdienst. Met het
woord 'staatsgodsdienst' is het voornaamste over de binnenlandse vrijheid al gezegd. Als in Nederland kerk
en staat werden verenigd en bij voorbeeld het gereformeerde geloof tot
staatsgodsdienst werd gemaakt - ook
uit een meerderheidspositie acht ik dit
onjuist - zou in ons land ook veel op
de vrijheid zijn aan te merken.
De heer Voortman (PvdA): Ik begrijp
dat u er geen voorstel van maakt.
De heer Verbrugh (GPV): Zo'n meerderheidspositie zou ik wel leuk vinden.
Ik heb echter altijd gezegd dat ik bepaalde staatkundige consequenties
daarvan niet aanhang.
Hoewel er mijns inziens in Perzië iets
fundamenteel fout is, kan onze Regering de interne structuur van Perzië
niet veranderen. Wij mogen echter wel
van onze Regering verwachten, dat zij
op plaatsen waar de invloed van de
Westerse bondgenoten onvoldoende
is om de vrijheid in al haar consequen-
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ties te bevorderen, in elk geval tot een
soort evenwicht van machten bijdraagt. Dit is het naastbeste doel om
de vrede in zo'n gebied te handhaven.
Als door de vergunning voor de levering van de marineschepen onze Regering hiertoe bijdraagt, handelt zij mijns
inziens goed. Zij handelt ook niet in
strijd met de Nota Ontwapening en
Veiligheid. Deze sprak over doelen op
zeer lange termijn voor een wereld
waarin alle oorlogsgeweld en dreiging
hiermee van de aardbodem zal zijn
verdwenen en ging verder voornamelijk over kwesties als SALT, MBFR en
afschrikking met kernwapens.
Met deze doelen op zeer lange termijn heeft de Ministervan Economische Zaken, die met grote tekorten en
werkloosheid in de scheepsbouw zit,
niet primair te maken. De Regering in
haar geheel heeft er wel mee te maken. Ik zou zeker voor een regeringsplan zijn dat zoveel mogelijk op dat
genoemde lange-termijndoel gericht
was, maar dan zou daarbij voorop
moeten staan de waarborging van de
vrije prediking van het Evangelie in dat
deel van de wereld en van de geestelijke vrijheid voor iedereen zonder
staatsgodsdiensten.
De heer Van der Spek (PSP): Meent u
echt, mijnheer Verbrugh, dat de passages in de Nota Ontwapening en Veiligheid over wapenexport passen in het
raam van heel-lange-termijndoelen?
Dus dat Nederland in een ontwapende
wereld volop wapens zou leveren? Die
passages slaan op de huidige situatie!
De heer Verbrugh (GPV): Ik moet op
mijn vijf minuten letten, maar de Voorzitter geeft mij het recht, u te antwoorden. Wanneer u werkelijk een vredesbeleid wilt voeren - en dat lange-termijndoel wilt nastreven - maar wanneer u dan tevens een ad-hoc-beleid
wilt voeren, dat op dit moment inhoudt de intrekking van de exportvergunning voor de marineschepen - en
dat laatste is de strekking van uw motie
- bevordert u in dat gebied - en dat ben
ik geheel met de Regering eens - een
destabiliserende invloed. Dan bevordert u daar de situatie waarin andere
machten een vergrote rol gaan spelen.
U bereikt dan juist wat u niet zou willen,
namelijk een verhoogde oorlogsdreiging. U komt dan alleen tot
symptoombestrijding. Als u werkelijk
de vrede wilt bevorderen, moet u daar
primair de geestelijke vrijheid bevorderen. Dat zal niet gemakkelijk zijn omdat de hele structuur van de bevolking
in die gebieden totaal anders is. Daaraan moet dus nog heel wat worden gedaan. Wil de Regering daar wat aan
doen, dan graag, graag, graag!

Iran

De heer Van der Spek (PSP): U bent
bang dat de martelstabilisatie daar zou
verdwijnen?!
De heer Verbrugh (GPV): U weet ook
wel dat ook aan de andere kant van de
Perzische grens sprake is van martelstabilisatie. Er ligt een zeer groot 'gestabiliseerd' land in de buurt!

D
De heer Bolkestein (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Deze transactie betreft acht
fregatten van standaard NAVO-model.
De prijs is aanzienlijk. Men spreekt van
140 miljoen dollar per schip. Dat zou
bijna drie miljard gulden betekenen
voor die acht schepen. Met het bouwen ervan zou 20 000 tot 24 000 manjaren
zijn gemoeid voor werven en toeleveringsbedrijven. En dat in een sector die
niet anders dan noodlijdend kan worden genoemd! Het zijn moderne, gecompliceerde schepen, die worden gebouwd volgens Nederlands ontwerp.
Het is dus niet alleen de werkgelegenheid die op het spel staat maar ook een
aanmerkelijk stuk Nederlandse technologie. Dit soort fregatten wordt ook
elders gebouwd. Zou Nederland de order versmaden, dan zouden andere
landen het werk maar al te graag overnemen, zo niet in het Westen dan in
het Oosten, waar men soortgelijke
schepen bouwt. Men kan dit betreuren
maar zo liggen de feiten.
Voorts mag men niet vergeten dat
bepaalde aanbiedingen zijn gedaan
waaraan de betrokken bedrijven kunnen worden gehouden. Daarnaast
heeft de Regering een exportkredietgarantie en een exportvergunning verleend. Nederland kan niet ongestraft
zijn internationale toezeggingen veronachtzamen. Daarmee zou Nederland (en het Nederlandse bedrijfsleven) zich een onbetrouwbare en ongeloofwaardige onderhandelingspartner
betonen. De schade die zo wordt toegebracht aan de Nederlandse exportpositie zou moeilijk te herstellen zijn.
Overigens meent mijn fractie, dat de
export van deze vaartuigen niet wordt
getroffen door de drie criteria die zijn
vervat in de Nota Ontwapening en Veiligheid, te meer waar de Minister van
Economische Zaken ons zojuist heeft
verzekerd dat de exportvergunning is
verstrekt onder de voorwaarde dat de
schepen niet mogen worden gebruikt
voor onuitgelokte agressie. Ik ben blij
dat de heer Van der Hek onze mening
wat betreft de criteria van de Nota Ontwapening en Veiligheid uiteindelijk
ook deelt.
Om deze redenen kan mijn fractie de
heer Van der Spek in zijn verlangens
niet steunen. Dit alles doet evenwel
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Bolkestein
niet af aan onze bezorgdheid over de
handhaving van de mensenrechten in
Perzie.

D
De heer J.P. de Boer (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ook mijn fractie tilt zeer
zwaar aan het probleem van de wapenleveranties in het algemeen,
in het bijzonder wanneer het
gaat om wapenleveranties aan landen
in gevoelige en potentieel gevoelige
regio's. De criteria die zijn opgenomen
in de Nota Ontwapening en Veiligheid,
worden door ons van harte onderschreven. De keerzijde van de medaille
is wel dat wanneer die criteria geen
aanleiding geven een exportvergunning te onthouden, deze verleend
dient te worden. Dat verlenen mag in
dat geval niet worden uitgelegd als
een schouderklopje voor een of ander
regime.
In de criteria is sprake van een gevoelige en potentieel gevoelige regio.
Niemand zal ontkennen dat Iran in het
Midden-Oosten ligt. Aan de andere
kant is de afstand tot de werkelijke
brandhaard in het Midden-Oosten niet
onaanzienlijk. Wanneer men het op
Europese schaal uitzet, zal iedereen
het erover eens zijn, dat het niet meteen naast de deur is gelegen.
Iran is zelf niet betrokken in een extem gewapend conflict. Regelmatig
duikt in de publiciteit de Omaanse bevrijdingsbeweging op. Om alle misverstand te voorkomen: er is daar geen
koloniale bevrijdingsoorlog aan de
gang, maar er is sprake van een opstandige beweging binnen een reeds
gedekoloniseerd land, gericht tegen
de wettige regering van dat land, die
het recht heeft te proberen zich ertegen te verweren en dat dan ook heeft
gedaan door onder andere een beroep
te doen op steun uit Iran. Dat kan Iran
niet worden verweten.
De opbouw van een eigen maritieme krijgsmacht door een land als Iran
is in de huidige wereldsituatie - velen
waaronder ook wij zouden wensen dat
deze anders was, maar ook de VN-conferentie heeft de ontwapening nog niet
dichterbij gebracht - een legitieme
zaak. Het is met name voor de landen
gelegen in het gebied van de Indische
Oceaan misschien wel des te legitiemer gezien het feit, dat beide grootmachten, tot onze grote vreugde, min of
meer de politiek van 'handen af van de
Indische Oceaan' gaan voeren, een
oceaan die dan heet: oceaan van de
vrede. De landen in dat gebied zijn
daarvoor wel des te meer op zich zelf
aangewezen. Zij zullen voor hun eigen
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defensie zorg moeten dragen. Dat een
land als Iran meent daarvoor escorteurs nodig te hebben is een logische
zaak. Wij hebben net zo min het recht
Iran een dergelijke behoefte te ontzeggen als wij het recht hebben die aan
ons zelf te ontzeggen.
Het laatste criterium betreft de mogelijkheid wapenmateriaal te gebruiken voor onderdrukking van de eigen
bevolking. De levering van marinemateriaal is als zodanig niet aan de orde.
Het kan daarvoor niet worden gebruikt. Ook dat criterium verzet zich
dus niet tegen het verlenen van een
exportvergunning in dit geval.
Om deze redenen zien wij geen mogelijkheid o m de motie van de heer
Van der Spek tot de onze te maken. Dat
neemt niet weg dat ook wij, met een
zeker genoegen overigens, kennis ervan hebben genomen dat ook de Regering meent dat deze zaak in de toekomst nauwgezet gevolgd moet blijven. Wij hopen dat daarvan regelmatig
verslag in dit Huis door de Regering zal
worden uitgebracht.

D
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Ik herhaal, dat de Minister
van Economische Zaken moet beschikken op aanvragen voor een uitvoervergunning. Dat moet hij doen aan de
hand van de ln- en Uitvoerwet. De Minister is nu eenmaal gehouden de wet
uitte voeren. Die wet kent drie criteria:
de in- en uitwendige veiligheid des
lands, de economische toestand van
onze volkshuishouding en de internationale rechtsorde. Het invullen van
dat laatste begrip is in de loop van de
tijd gewijzigd.
De ontwapeningsnota is daarvoor
richtsnoer. Ik heb al gezegd, dat op dit
punt de Minister van Economische Zaken de adviezen van zijn ambtgenoot
bereiken. Dat sluit niet uit, dat de andere criteria ook nog een rol spelen.
Evenmin als de economische toestand
des lands mag overheersen, zo mogen
ook de andere criteria niet overheersen. Het moet een afweging zijn, waarbij het in sommige gevallen zo duidelijk wordt dat - ongeacht de economische voordelen - de internationale
rechtsorde het niet toestaat te leveren.
In andere gevallen kan de keuze anders uitvallen.
Ik wijs hier nog eens op, ook omdat
de heer Waltmans heeft gezegd, dat
het commercieel argument ondergeschikt moet zijn aan de vredesbelangen. Het begrip 'commercieel' is echter
zeer beperkt. De heer Bolkestein
heeft terecht naast de werkgelegenheid - ook belangrijk voor twee wer-

Iran

ven, die gespecialiseerd zijn in marine-schepen - gewezen op de in Nederland te ontwikkelen en te behouden
technologische kennis, die in andere
sectoren kan worden ingezet, en die
mede in de afweging dient te worden
betrokken.
De heer Van der Hek heeft gevraagd,
of die vergunning onder voorwaarden
wordt afgegeven. De exportvergunning wordt als het ware vooruit - er is
nog geen order, laat staan een levering - verleend. Er wordt een toezegging gedaan, opdat de transactie mogelijk wordt. Ter zake van die toezeggingen worden geen beperkingen opgelegd. Er kunnen overwegingen zijn een en ander is gebaseerd op de door
mij zoeven genoemde wet - namelijk
een uitspraak van de Veiligheidsraad
van de VN en het gebruik van dergelijke wapens bij oorlogshandelingen, niet
veroorzaakt door niet uitgelokte agressie, die ertoe kunnen leiden een verleende vergunning in te trekken. Dit
past in het Nederlandse beleid en is
ook algemeen gebruikelijk, als een
oorlogssituatie ontstaat of als er een
uitspraak van de Veiligheidsraad ligt.
Ik meen, dat ik hiermee voldoende duidelijk heb gemaakt, wat de positie van
de Regering ten opzichte van dit mogelijke contract is. De Nederlandse Regering heeft een verklaring afgegeven,
dat de exportvergunning zal worden
verleend.

D
Minister Van der Klaauw: Mijnheer de
Voorzitter! Eerst wil ik iets zeggen over
de situatie in het Midden-Oosten en de
positie van Iran daarin. De heer De
Boer heeft terecht gewezen op de afstand, geografisch gezien, van Iran tot
de haard van het conflict in het Midden-Oosten. Ik geloof dat het goed is
erop te wijzen dat de sjah van Iran nog
wel eens een rol speelt in het conflict,
omdat hij zowel met de Arabische staten als met Israël diplomatieke contacten onderhoudt. Ook wat Oman betreft
heeft de heer De Boer juiste opmerkingen gemaakt.
De heer Van der Spek sprak over een
bevrijdingsfront. Bevrijdingsfronten
kennen wij uit de koloniale gebieden,
maar Oman is een zelfstandige, erkende staat, lid van de Verenigde Naties
en geaccepteerd in de volkerengemeenschap. Als aldaar een rebellie
plaatsvindt, gesteund door een ander
land, dan heeft de regering van een
dergelijk land het volste en legitieme
recht om steun te vragen van bevriende staten. Dat is in dit geval ook gebeurd. De heer Van der Spek heeft een
aantal cijfers genoemd, mijn cijfers lig-
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Van der Klaauw
gen lager, maar in ieder geval staat
vast dat het overgrote deel van de
Iraanse troepen na de wapenstilstand
van 1976 is teruggetrokken. Sinds die
tijd vinden er inderdaad aan de grenzen met Zuid-Jemen nog wel gevechten plaats, her en der verspreid, maar
de grote gevechten bestaan sinds de
wapenstilstand niet meer.
De heer Van der Spek (PSP): Maar zij
kunnen elk ogenblik weer oplaaien en
daarop is Iran geprepareerd met zijn
verbeterde aanvoerlijnen.
MinisterVan der Klaauw: Oatzal, naar
ik aanneem, ook voor een groot gedeelte van het nabuurland van Oman
afhangen.
Wat de interne situatie van Iran betreft heb ik reeds gezegd, dat de ontwikkeling van de situatie in verband
met de mensenrechten dient te worden gevolgd. Ook heb ik gezegd dat ik
dit permanent doe en dat mijn conclusie is, dat het liberalisatieproces, dat
sinds het vorige jaar is ingezet en dat
zich uit in een grotere persvrijheid, in
meer openlijke kritiek, in openlijke procesvoering en ook in de vrijlating van
een groot aantal politieke gevangenen, wordt voortgezet. Dit hele proces
moet echter worden gezien tegen de
achtergrond van de ontwikkeling naar
een modernere maatschappij in Iran.
Het verzet tegen de modernere maatschappij is een van de grondslagen
voor de problemen. Onder andere het
verzet van religieuze leiders en het verzet tegen de vrouwenemancipatie spelen een rol bij de onlusten die van tijd
tot tijd in Iran voorkomen.
De heer Van der Spek (PSP): Als u die
ontwikkelingen zo op de voet volgt,
hoe komt het dan dat de punten ten
gunste van Iran die u noemde bijna letterlijke citaten waren van de schouderklopjes die Carter destijds bij het bezoek van de sjah aan Amerika aan de
sjah heeft gegeven en die sindsdien
zijn gevolgd door de vele duizenden
doden bij de opstanden en door de
verklaring van de Engelse Amnesty lnternational advocaat - ik zei zoeven
ten onrechte journalist - voor een
Amerikaanse Congrescommissie? Deze advocaat zegt dat de situatie totaal
niet is verbeterd.

problemen zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat de sjah deze met zijn liberalisatiepolitiek wenst te overwinnen.
De heer Van der Hek (PvdA): Ik zou
graag de toezegging van de Minister
willen hebben, dat hij niet alleen de situatie volgt, maar dat hij ook bereid is,
als daarvoor een reden is, van zijn relaties gebruik te maken om in gevallen
van schending van mensenrechten
zijn oordeel te geven en te bewerkstelligen, dat aldaar een situatie ten goede
gaat optreden.
MinisterVan der Klaauw: Ik meen dat
ik in de afgelopen maanden heb bewezen, dat ik dit in vele situaties heb gedaan en dat ik, wat dit betreft, het Nederlandse beleid normaal voortzet.
De heer Waltmans heeft gevraagd
om een nadere uitwerking van de criteria voor het wapenexportbeleid. Ik
geloof niet dat het verstandig is die te
geven. Ik kan hem verzekeren dat alle
beslissingen zeer nauwkeurig en
nauwgezet worden overwogen, maar
ik geloof niet dat men een vast model
kan maken waarin alle relevante elementen worden ondergebracht. Elke
situatie is verschillend en vereist een
ander antwoord. Elke situatie wordt
ook met volle ernst en diepe aandacht
bekeken voordat een beslissing wordt
genomen.
Naar aanleiding van de opmerking
van de heer Van der Hek wil ik zeggen
dat, zoals ik al eerder heb toegezegd, ik
gaarne bereid ben in de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken vertrouwelijke informatie over wapenexporten te verstrekken.
De heer Van der Spek (PSP): Ik heb
nog geen antwoord gehad op mijn
vraag of het inderdaad om acht fregatten gaat.
Minister Van der Klaauw: Neemt u mij
niet kwalijk; ik dacht dat de Minister
van Economische Zaken al had geantwoord. Bovendien heeft de heer Bolkestein er al over gesproken. Het zijn
acht fregatten die aan NAVO-standaarden voldoen.
De heer Van der Spek (PSP): Is de Minister het eens met de heer Bolkestein
dat er eventueel zo'n leverantie uit een
Oostblokland zou kunnen komen als
Nederland het niet doet?
Minister Van der Klaauw: Dat zou wel
kunnen.

Minister Van der Klaauw: Ik heb mij in
genen dele gebaseerd op wat de Amerikaanse president ter zake heeft gezegd. Uit verschillende bronnen blijkt
duidelijk dat er verbeteringen optreden, ook uit de meest recente gegevens die ik van de betrokken ambassade heb gekregen. Natuurlijk geeft iedereen direct toe dat er nog steeds

De heer Van der Spek (PSP): Ondergraaft u daarmee niet de bewering dat
het nu juist gaat o m de verdediging
van Iran tegen de bedreiging door de
Sovjet-Unie?
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Huren

MinisterVan der Klaauw: Het lijkt mij
niet waarschijnlijk dat het gebeurt.

De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Namens de Kamer zeg
ik de Regering dank voor de verstrekte
inlichtingen.
De motie-Van der Spek c.s. om de verleende vergunning voor de export van
marineschepen aan Iran in te trekken
(15 063, nr. 1) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP, de CPN en de PPR vóór deze
motie hebben gestemd.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van het wetsontwerp Regelen met betrekking tot de prijzen bij
huur en verhuur van woonruimte
(Huurprijzenwet woonruimte)
(14 175).
De beraadslaging over artikel 40 en de
daarop voorgestelde amendementen
wordt hervat.

D
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! Juist voordat u de beraadslaging schorste had ik al gezegd, dat
hoewel de wettelijke imperfectie door
de door de heer Van der Spek voorgestelde wijziging zou worden opgeheven, ik bezwaar houd omdat er voor de
huurbescherming twee regimes zouden blijven bestaan, namelijk geliberaliseerd en niet-geliberaliseerd. Deswege moet ik aanvaarding van het amendement ontraden.
De beraadslaging wordt gesloten.
De beraadslaging over artikel 9 en het
daarop voorgestelde amendement
wordt heropend.

D
De heer Van Dam (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Toen de Staatssecretaris
met de nota van wijzigingen inzake artikel 9 kwam, waren wij daarover op
zich zelf verheugd, omdat de wijziging
naar onze mening een verbetering van
het wetsontwerp betrof. Wij hebben
toen echter gevraagd naar de eventuele betekenis van deze wijziging voor
de subsidiëring. De Staatssecretaris
heeft in een brief van hedenmorgen
zijn bedoelingen nader uitgelegd.
Uit zijn brief constateer ik in de eerste plaats een duidelijke andere motivering dan die, welke in de toelichting
van de nota van wijzigingen stond.
Daarin werd gezegd, dat het de bedoeling was o m , voor zover de huur, tot
stand gekomen op basis van de Huurprijzenwet woonruimte, na verbetering
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Van Dam

en gaat over tot de orde van de dag.

hoger zou uitkomen dan volgens het
Naar mij blijkt, wordt deze motie volwaarderingssysteem maximaal rededoende ondersteund.
lijk werd geacht, het herwaarderingsD
systeem toe te passen. In de brief van
vanmorgen staat echter: 'De huurverStaatssecretaris Brokx: Mijnheer de
hogingstabel dient zo te worden opgeVoorzitter! Naar aanleiding van de opmerkingen van de heer Van Dam meen
steld, dat in het algemeen de nieuwe
ik dat het nodig is hem eraan te herinhuurprijs na toepassing van de tabel
neren, dat het voorontwerp van wet,
zal overeenstemmen met de huurprijs
dat aan de orde is, tot fundament heeft
volgens het woningwaarderingsde huurprijs te laten bepalen door de
systeem'.
kwaliteit van de woning.
Daaruit lees ik, dat ook als de huur
volgens de tabel lager zal uitkomen
Dat is dus ook met betrekking tot die
woningen die op grond van regelingen
dan volgens het waarderingssysteem
zijn of worden verbeterd. Er zijn twee
de huur extra verhoogd zal kunnen
beoordelingscriteria, namelijk de zgn.
worden tot het niveau dat volgens het
2,5%-regel - waarover ook wordt gewaarderingssysteem redelijk is. Dat is
sproken in de bedoelde nota van wijzieen totaal andere inhoud!
gingen - om tot vaststelling van de
Wat de subsidiëring betreft, blijkt uit
de brief dat de Staatssecretaris van plan huur te komen èn het waarderingsstelsel. Op grond van argumenten die in
is het woningwaarderingssysteem te
de brief zijn genoemd, blijf ik bij hetgebruiken voor het afwijzen van verbegeen in de nota van wijzigingen is
teringsplannen die onder het oude
gesteld, namelijk dat als toepassing
systeem van de regeling conform de
van de 2,5%-tabel zou leiden tot hoge2,5%-tabel wèl zouden worden goedre huren dan volgens het woningwaargekeurd. Hij wil nu het systeem gederingsstelsel zouden gelden - hierbruiken om subsidie te besparen. Dat
over wordt ook impliciet in de brief gebetekent - dat vreesden wij al eerder sproken - zal worden getracht, dit verdat bezuinigingen in de stadsvernieuschil te elimineren, zodanig dat de bewing met een vrij botte bijl in gang zijn
dragen die dan ontstaan toepassing
gezet. Om dat te verhinderen, zal ik de
geven aan de bijgestelde tabel - die taKamer graag om een uitspraak vragen,
bel is bijgesteld gelet op de kostenstijdie ik u hierbij overhandig, mijnheer
gingen van de laatste twee jaar in de
de Voorzitter.
stadsvernieuwing - en de waarderingen volgens het puntenstelsel van het
Motie
woningwaarderingssysteem.
De Voorzitter: Door de leden M. P. A.
van Dam en Schaefer wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
kennisnemend van de brief van de
Staatssecretaris van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening van 13 juni
1978 haar aanleiding van de behandeling van de Huurprijzenwet woonruimte;
verzoekt de Regering bij het vaststellen van de a.m.v.b. op grond van artikel
9 van de Huurprijzenwet woonruimte
voor het bepalen van de huurprijs na
woningverbetering als uitgangspunt
de zgn. 21/2%-tabel te hanteren tot ten
hoogste het niveau van de huurprijs
welke volgens het woningwaarderingssysteem redelijk moet worden
geacht;
verzoekt de Regering voorts de beslissing, of subsidie voor het verbeteren
van woonruimte wordt verleend, te
nemen op grond van de criteria uit de
zgn. 2'/2%-tabel en verbeteringsplannen niet af te wijzen als de huur na het
verbeteren op grond van deze criteria
hoger uitkomt dan het maximum volgens het woningwaarderingssysteem,
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Conclusie: in het algemeen zal toepassing van beide parameters tot een
uitkomst leiden die in overeenstemming is met het woningwaarderingsstelsel en dan doen wij wat het thans
aan de orde zijnde ontwerp beoogt.
Door niet zomaar te zeggen dat het
niet uitmaakt welke tabel er wordt toegepast en dat als er verschil ontstaat
de voor de huurder gunstige situatie
wordt gekozen, bereiken wij dat verhuurders en anderen enig besef van
kosten in hun verbeteringsplannen
zullen hanteren en voorkomen wij dat
een evenwichtige afweging van öf vernieuwbouw öf verbetering niet meer
in redelijkheid kan en zal plaatsvinden.
Alhoewel ik de tekst van de motie nog
niet voor mij heb, heb ik toch de indruk
dat het niet juist is - de tijd zal het wel
leren - dat de botte bijl in de stadsvernieuwing is gezet. Naar mijn smaak is
de motie dan ook volslagen overbodig. Ik moet aanvaarding daarvan dan
ook ontraden.
De heer Van Dam (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Overbodig is de motie zeker niet! Begrijp ik echter goed dat de
Staatssecretaris alsnog komt met een

Huren

wijziging van de toelichting op de w i j ziging van artikel 9? Daarin staat met
zoveel woorden dat voor de huurder
de meest gunstige regeling zal worden
getroffen. Nu zegt hij dat er in feite het
waarderingssysteem zal worden toegepast en niet altijd de meest gunstige
regeling.
Staatssecretaris Brokx: Wat in de nota
van wijzigingen staat, staat er. Er is
geen nieuwe nota van wijzigingen
door mij ter zake ingediend. Er is over
dat punt naar aanleiding van de beraadslaging in eerste termijn discussie
geweest. Daarover heb ik een brief geschreven. Blz. 5 daarvan, betreffende
dit artikel, houdt een verfijning in van
hetgeen daarin staat. Op basis van de
algemene maatregel van bestuur zal
verder de betreffende tabel minder
steil worden gemaakt. Dat zeg ik, niet
meer en niet minder.
De heer Schaefer (PvdA): Nu wordt het
helemaal onduidelijk. Betekent dit, dat
geldt wat als toelichting is vermeld op
de wijzigingsvoorstellen ten aanzien
van artikel 9?
Staatssecretaris Brokx: De toelichting
op artikel 9 blijft van kracht. De vraag
van de heer Schaefer i s - d i e kan hij
echter even goed beantwoorden als ik
- in hoeverre bij de bijstelling van de
tabellen überhaupt nog de veronderstelling waarvan destijds de nota van
wijzigingen sprak, aan de orde is.
De heer Schaefer (PvdA): Ik kan zo'n
vraag, die ik stel, zelf niet beantwoorden. Ik kan alleen lezen, wat in de toelichting staat op de wijziging van artikel 9: handhaving van de 2,5%-regeling en indien dat bij het woningwaarderingstelsel lager uitkomt, dan kiezen
wij het gunstigste voor de huurder.
Mijn vraag blijft: geldt die toelichting
nog steeds? Deze staat immers haaks
op hetgeen in de brief staat. Wij willen
gewoon weten, wat de Staatssecretaris gaat doen met de algemene
maatregel van bestuur, omdat dat van
wezenlijk belang is voor de wijzigingsvoorstellen ten aanzien van artikel 9.
Staatssecretaris Brokx: Mijn opvatting
is, dat die zaken niet haaks op elkaar
staan.
De heer Schaefer (PvdA): De Staatssecretaris schrijft in de brief, dat de
huidige regeling uitsluitend gerelateerd is aan de verbeteringskosten. Is
het hem bekend, dat in die regeling
een uitzonderingsbepaling is opgenomen voor het geval, waarin de onderhoudskosten hoger zijn dan bij de regeling is aangenomen en dat die regeling dus niet uitsluitend gerelateerd is
aan de verbeteringskosten?
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Brokx
Staatssecretaris Brokx: Dat is mij
uiteraard bekend.
De heer Schaefer (PvdA): Waarom zet
de Staatssecretaris dat dan in een
brief, als het hem bekend is, dat het
niet klopt?
Staatssecretaris Brokx: Ik houd vol,
dat hetgeen in de brief staat - dat is
aan de orde - een verfijning is van, een
nadere aanvulling geeft op hetgeen in
de tweede nota van wijzigingen door
mij is gesteld.
De heer Schaefer (PvdA): Ik stel een
vraag over de huidige regeling. Er is
dus helemaal niet aan de orde, wat er
in die toelichting staat. Er staat: uitsluitend gerelateerd aan de verbeteringskosten. Dat staat haaks op de huidige
regeling.
De heer Cornelissen (CDA): Is de heer
Schaefer nu niet bezig om spijkers op
laag water te zoeken?
De heer Schaefer (PvdA): Neen, ik ben
bezig met uit te zoeken, of er nog spijkers in verbeterde woningen komen!
De heer Cornelissen (CDA): Er staat
zeer nadrukkelijk dat die regeling zal
gaan gelden - de heer Schaefer heeft
dit zelf geciteerd - die het meest gunstig zal zijn voor de huurder.
De heer Schaefer (PvdA): Neen, dat
staat niet meer in de brief.
De heer Cornelissen (CDA): Er wordt
gesproken van: 'niet uitsluitend gerelateerd aan de verbeteringskosten'. Er
staat vervolgens, dat ook gelet zal worden op de woningkwaliteit, zodat de
huur niet hoger zal zijn dan overeenkomt met de woningkwaliteit. Daarop
slaat dat 'niet uitsluitend'.
Staatssecretaris Brokx: Primair blijft
gelden die 2,5%-tabel. Er is nergens
een regel te vinden waarin staat dat
die wordt opgedoekt. Welnu, alleen als
de huurprijs na toepassing van die
2,5%-tabel hoger uitkomt, dan vindt
secundair toetsing aan het waarderingsstelsel plaats.
De heer Schaefer (PvdA): De Staatssecretaris kent zijn eigen brief niet! Er
staat in, dat de huurverhogingstabel
zo dient te worden opgesteld, dat in
het algemeen de nieuwe huurprijs na
toepassing van de tabel zal overeenstemmen met de huurprijs volgens het
woningwaarderingssysteem. Dat betekent dat de Staatssecretaris een nieuwe regeling hanteert, met aangepaste
tabellen, terwijl hij in de toelichting
toezegt, dat de 2,5%-tabel zo wordt gehanteerd, dat als er bij het woning-
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waarderingssysteem een lagere huur
uitkomt, het meest gunstige voor de
huurder wordt gekczen. Dat is een zeer
duidelijke afwijking van hetgeen de
Staatssecretaris hier eerst heeft staan
te vertellen en wat hij in de stukken
heeft gezet. Dus stellen wij daarover
vragen, zijn wij zeer verontrust en dienen wij een motie in. De Staatssecretaris kan toch zeggen, dat die brief niet
klopt of zo, want dat is een ander verhaal dan hij nu naar voren brengt.
Staatssecretaris Brokx: De geachte afgevaardigde haalt naar mijn bescheiden mening door elkaar het toepassen
van een tabel en het bijstellen van de
toe te passen tabel. Dat zijn twee verschillende zaken. De tabel blijft toegepast worden en zij wordt bijgesteld,
conform het in de brief gestelde.
De heer Schaefer (PvdA): Precies!
Daar gaat het o m ! Er staat niet 'toegepast', maar 'opgesteld'. Ik kan heus
wel lezen. De Staatssecretaris heeft
het zelf geschreven. Dit betekent toch,
dat de tabellen worden veranderd? De
vrees die bij ons leefde, is, dat de tabel
niet meer wordt toegepast, indien het
woningwaarderingssysteem gunstiger
is.
Staatssecretaris Brokx: De tabel blijft
wel toegepast, echter in aangepaste
vorm.
De heer Schaefer (PvdA): In de nota
van wijzigingen is dit punt in het geheel niet aangeroerd. Daarin is gesproken over de 2,5%-tabel, over het woningwaarderingssysteem en dat het
meest gunstige voor de huurder moet
worden gekozen. Klopt dat of niet?
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! Ik zal herhalen wat ik heb
gezegd, omdat de zaak moeilijk te begrijpen is. Misschien moet men het
ook willen begrijpen. Het gaat over het
toepassen van een tabel, namelijk die
van de 2,5%-regeling. Daar komt een
zekere uitkomst uit. Welnu, als die hoger blijkt te zijn dan wanneer het woningwaarderingsstelsel zou worden
toegepast - hierover praten wij - zal
het verschil in de in de brief genoemde
gevallen worden vergoed. De toetsing
aan het woningwaarderingsstelsel is
dus secundair.
Dit staat in de nota van wijzigingen.
Deze tabel is geen tabel, zoals er vele
zijn, die eens door wie dan ook wordt
vastgesteld en nooit meer wordt veranderd. In de brief staat echter, dat de
toe te passen tabel minder 'steil' zal
worden gemaakt. De tabel zal dus worden aangepast aan de gestegen kosten. Dit is een heel normale zaak. Het
effect daarvan is waarschijnlijk dat het
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aantal verbeteringen eerder meer dan
minder wordt. Dit staat ook in de brief.
De heer Schaefer (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Dit is van nogal wezenlijk
belang voor de wijziging van het desbetreffende artikel en voor wat ons te
wachten staat na aanneming van dit
wetsontwerp.
In de brief van de Staatssecretaris
staat, dat de tabellen worden gewijzigd en dat zij meer in overeenstemming worden gebracht met het woningwaarderingsstelsel. Dit betekent,
dat de tabellen zodanig worden veranderd, dat in de gevallen waarin bij verbeteringen een huur uitkomt die ligt
beneden de norm van het woningwaarderingsstelsel de huur hoger
wordt vastgesteld. Dit staat haaks op
hetgeen in de nota van wijzigingen
staat. Dit is een nieuwe mededeling, die
wij toen niet hebben gehad.
Bovendien staat in de brief, dat er in
bepaalde gebieden kan worden afgeweken. Nu staat echter in de regeling,
dat indien de onderhoudskosten of die
voor bouwkundige voorzieningen dusdanig hoog zijn, kan worden afgeweken. Dit betekent, dat de voorstellen
van de Staatssecretaris het mogelijk
maken, dat woningen die vroeger werden verbeterd met subsidie, nu niet
meer verbeterd kunnen worden. De
Staatssecretaris heeft zelf zoeven zeer
versluierd gezegd, dat de kostenafweging beter zal plaatsvinden en dat het
alternatief van sloop dan misschien
voorkomt. Dit betekent minder verbeteringen. Dit heeft de heer Van Dam
als toelichting op zijn motie gegeven.
Daarom is het des te noodzakelijker
zo'n motie in te dienen en aan te nemen.
De Voorzitter: Het lijkt mij beter, dat
de leden die over de motie van de heer
Van Dam in verband met dit artikel het
woord willen voeren daarvoor eerst de
gelegenheid krijgen.

D
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Moet ik de brief van de
Staatssecretaris van vandaag zo uitleggen, dat hij overweegt, tot een aanpassing van de tabel te komen door
verlaging van de percentages, zoals
die op het ogenblik bestaan? Immers,
de Staatssecretaris heeft gezegd, dat
het in de bedoeling ligt de progressie
als het ware te verminderen, omdat
deze onrechtvaardig zou kunnen werken door de stijging van de kosten.
Staatssecretaris Brokx: Zeker. Hierop
kan ik dus met 'ja' antwoorden.
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De Beer
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Kan de Staatssecretaris bij
benadering zeggen wat de budgettaire
consequenties zijn voor 1979 van het
feit dat hij bij gaat subsidiëren, indien
de 2.5%-regeling zou leiden tot een
huur die hoger is dan die bij toepassing van het woningwaarderingsstelsel?
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik zal slechts letterlijk voorlezen wat de Staatssecretaris aanvankelijk in de toelichting op de nota van
wijzigingen zei:
'Ten einde dergelijke ongerechtvaardigde huurstijgingen tegen te gaan zal
bevorderd worden dat in de in artikel 9
bedoelde algemene maatregel van bestuur bepaald wordt dat voor de vaststelling van de huurprijs van een verbeterde woning eerst de huurprijs die
vóór de verbetering gold volgens een
tabel wordt verhoogd met een percentage van de verbeteringskosten - dit
is dus de 2,5%-tabel - 'en vervolgens
wordt nagegaan wat, gelet op de kwaliteit van de woning na verbetering, de
ten hoogste redelijke huurprijs is. De
laagste van de beide aldus berekende
huurprijzen zal dan als de huurprijs na
verbetering gaan gelden.'
Dit heeft natuurlijk alleen effect als
de subsidie daarbij ook navenant
wordt aangepast. Daarnaar hebben wij
de vorige week geïnformeerd. Naar
aanleiding van die discussie - kennelijk is de Staatssecretaris geschrokken
van de implicaties van zijn eerdere
voorstel - komt nu de mededeling dat
het onderscheid tussen de beide regelingen in feite wordt opgeheven, o m dat het waarderingssysteem in feite
belichaamd gaat worden in de opbouw van de 2,5%-tabel. Dat is een
heel ander verhaal. Het leidt ertoe dat
of niet meer verbeterd zal worden bij
bepaalde verbeteringskosten of dat
verbeterd zal worden tegen een lager
verbeteringsniveau. Dat is de materiële uitwerking van hetgeen de Staatssecretaris nu zegt. Eerder zei hij dat
men voor de redelijkheid van het huurpercentage rekening zou houden met
het waarderingssysteem. Dit is een essentieel verschil. Hij komt daarmee nu
pas.
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! De vragen van de heer Nypels kan ik met 'ja' beantwoorden.
De vraag van de heer De Beer kan ik
op dit moment niet concreet beantwoorden. Gegeven echter de prioriteit
van de stadsvernieuwing in het beleid
van dit kabinet, mag hij erop rekenen
dat daarvoor de middelen aanwezig
zijn.
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De heer Kombrink heeft juist geciteerd. De toepassing blijft hetzelfde.
De tabellen worden bijgesteld. Dat is
een heel normale zaak.
De Voorzitter: De heer De Beer verzoekt om te mogen spreken in vierde
termijn. Ik stel voor, hem daartoe de
gelegenheid te geven.
Daartoe wordt besloten.
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Als ik mij het debat van
zoeven herinner, krijg ik de indruk dat
wij aan de 67ste termijn bezig zijn!
Kunnen w i j het antwoord op mijn
vraag dan schriftelijk krijgen?
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! Ik zal dat overleggen met
de Minister wiens portefeuille hier aan
de orde is. Ik heb in ieder geval van het
verzoek van de heer De Beer kennisgenomen. Ik zal het de Kamer schriftelijk
laten weten.
De heerNypels(D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil van de Staatssecretaris graag twee toezeggingen vragen.
Wanneer de huur via de toepassing
van de nieuwe verlaagde tabel lager
uitkomt dan volgens het woningwaarderingssysteem, zal deze huur dan ook
lager worden vastgesteld en niet worden opgetrokken tot een prijs die in
overeenstemming is met het woningwaarderingssysteem?
Wanneer de tabel inderdaad tot een
lagere huur aanleiding geeft, laat dit
dan geen reden zijn om subsidietoekenning als zodanig te weigeren, zodat
dus de verbeteringsplannen alsnog
ongewijzigd voortgang kunnen vinden?
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! Het eerste antwoord aan de
geachte afgevaardigde de heer Nypels
is 'ja'. Het tweede antwoord is niet 'ja',
maar'neen'.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: De heer Van Dam
vraagt om heropening van de algemene beraadslaging. Ik stel voor, aan dat
verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Van Dam (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De Staatssecretaris zou
nog een nadere uitspraak doen over
de motie op stuk nr. 47. Het zal van die
uitspraak afhangen of ik die motie al
dan niet intrek.
Ik had ook nog een vraag gesteld
over de uitkomst van het overleg met
de sociale partners.
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Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! Ik kan de heer Van Dam op
dit moment geen exact antwoord geven op de vraag naar de uitslag en de
datum van het gesprek met de sociale
partners, omdat ik het overleg niet
voer en het dus niet weet.
Hetgeen de geachte afgevaardigde
vraagt in de motie op stuk nr. 47 heb ik
materieel toegezegd tijdens de vergadering van verleden week donderdag.
Ik moest mij toen beraden over de
vraag of de hier bedoelde methodiek
de meeste geëigende is. Ik kan nu zeggen, dat dit de geëigende methodiek
is. Om die reden heb ik geen moeite,
datgene wat in de motie wordt gevraagd, toe te zeggen.
De heer Van Dam (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Dan trek ik mijn motie,
voorkomende op stuk nr. 47, in.
De Voorzitter: Aangezien de motie-M.
P. A. van Dam c.s. (14 175, nr. 47) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp
van beraadslaging meer uit.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot
het afleggen van stemverklaringen.

D
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Wij zullen het amendement
van de heer Nypels op stuk nr. 31 steunen, omdat wij altijd al van mening
waren, dat het huurstijgingspercentage niet in de wet thuishoort. Het percentage zou gebaseerd moeten zijn op
objectieve criteria. De parameters in
het amendement zijn niet ideaal, maar
wij kunnen ons daarbij toch wel neerleggen.
Het amendement van de heer Van
Dam op stuk nr. 27, dat de huurverhoging op 5% wil stellen in plaats van op
7%, is naar onze mening voorbarig.
Die beslissing moet pas vallen wanneer wij de gegevens beter kunnen
overzien. Dat zal aan het einde van het
jaar het geval zijn. De brief van de
Staatssecretaris die ons vandaag heeft
bereikt, onderstreept nog eens hoe
snel de inzichten in de ware cijfers
kunnen veranderen.
Het amendement van de heer Van
der Spek op stuk nr. 46 zou onzes inziens een nog verdere inperking van
de noodzakelijke huurharmonisatie
betekenen. Wij zullen dit amendement
dan ook niet steunen.
Het amendement van de heren Cornelissen en Van Dam op stuk nr. 19,
waarin de ingangsdatum voor de jaarlijkse huurverhoging van 1 april naar 1
juli wordt verschoven, stuit bij ons op
ernstige technische bezwaren. Wij de-
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len die bezwaren met de woningbouwcorporaties. Bovendien vrezen wij dat is ons grootste bezwaar- dat aanneming van dit amendement ertoe zal
leiden, dat de Regering in 1979 een extra huurverhoging moet vragen o m de
financiële gevolgen van dit amendement te dekken. De woorden van de
Staatssecretaris hebben ons deze
vrees ingegeven. Ook om die reden
zullen wij tegen dat amendement
stemmen.
Voorts zullen wij tegen artikel 25, lid
7, stemmen indien ons amendement
op stuk nr. 40 wordt verworpen. Zou
ons amendement op stuk nr. 40 worden aanvaard, dan zullen wij dus vóór
het desbetreffende artikel stemmen.
Wij doen dat, omdat wij vrezen dat na
verwerping van ons amendement in
de overgrote meerderheid van de gevallen de verhuurders - onder andere
de woningbouwcorporaties - zich geplaatst zullen zien voor grote kosten,
omdat zij dan degenen zijn die vrijwel
altijd de leges moeten betalen.
Het gewijzigde amendement van de
heer Van der Spek op stuk nr. 18 zullen
wij steunen, omdat wij van mening
zijn dat de drie wetsontwerpen, dus
ook de wijziging van de huurbescherming in het BW die nog in behandeling
is, gezamenlijk hadden moeten worden behandeld. Nu dit niet is gebeurd,
had de Regering eigener beweging
moeten zorgen voor een nota van wijziging op dit wetsontwerp. Nu dit ook
niet is gebeurd, is het zuiverder, dit per
amendement te herstellen. Wij achten
dit beter dan slechts genoegen nemen
met een toezegging.

D
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Allereerst wil ik een sternverklaring geven bij amendement nr.
27 van de heer Van Dam over de trendmatige huurverhoging. Wij hebben
over hetzelfde onderwerp twee amendementen ingediend die uiteraard onze voorkeur hebben. De vraag is echter
wat onze houding zal zijn ten opzichte
van dit amendement van de heer Van
Dam als de Kamer onze amendementen verwerpt, wat ik niet hoop.
In het amendement van de heer Van
Dam wordt voorgesteld, de trendmatige huurverhoging van 7% op 5% te
brengen. Wij gaan ervan uit dat de ontwikkeling van de inflatie in dit jaar en
in het volgende jaar het inderdaad mogelijk zal maken, van 7% op 5% te komen, als men uitgaat - en dat doen wij
- van de gedachte dat de huren in principe waardevast behoren te worden ge
maakt. Op deze grond achten wij dit
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amendement een verbetering ten opzichte van de wettekst. Wel past een
amendement als dit volstrekt niet in een
systeem met trendmatige huurverhogingen zoals het is vastgelegd in de
huurnota. Wij beschouwen dit amendement als een verheugende afzwering
van dit foutieve stelsel. Op deze grond
zullen wij onze stem aan dit amendement, zijnde het op een na beste, geven.
Het amendement van de heer Van
Dam op stuk nr. 33 stelt voor, het inhalen in het kader van de huurharmonisatie per jaar te begrenzen tot 4 % van
de huurprijs. Ook op dit punt hebben
wij een amendement, zij het een subamendement, ingediend, waarin onze
voorkeur voor een vaste relatie met de
hoogte van de trendmatige huurverhoging wordt aangegeven. In de huidige omstandigheden bij de huidige
hoogte van de trendmatige huurverhoging van 7% is het percentage van 4
dat in het amendement wordt genoemd, voor ons echter aanvaardbaar.
Wij gaan er alleen vanuit dat, wanneer
de i nf latie sterk oploopt of sterk terugloopt, een wijziging van de wet nodig
zal zijn en dit percentage van 4 zal worden aangepast. Dit is trouwens inherent aan het gehele wetsontwerp zoals
het er nu ligt. Op deze grond achten
wij het amendement aanvaardbaar,
zodat wij onze stem eraan zullen geven.
Bij het amendement betreffende de
ingangsdatum van de huurverhoging
gaan wij er vanuit dat een budgettair
neutrale datum kan worden gekozen
zonder dat dit tot de handhaving van
de datum 1 april behoort te leiden.
Hierbij is naast de vandaag genoemde
argumenten voor ons een belangrijk
argument dat door het laatste uitstel
van de huurverhoging met een kwartaal de huren aan het einde van deze
periode structureel ongeveer 1,75% te
hoog zijn vastgesteld, dat op grond
hiervan alle huurverhogingen de volgende jaren hier cumulatief bovenop
worden gestapeld en dat dit gemiddeld ongeveer 25 jaar zal duren, zodat
hierdoor voldoende structurele dekking zal zijn gegeven.
Ook al hebben wij er nota van genomen dat de Regering er nog niet toe
heeft besloten, wij zullen toch sternmen tegen het zevende lid van artikel
25 omdat dat de mogelijkheid biedt,
een bepaalde vergoeding te eisen van
diegenen, die gebruik trachten te maken van hun recht van bezwaar. Wij
vinden dit een ongewenste drempel
voor de toepassing van deze ontwerpwet en zullen, zoals gezegd, dan ook
tegen dit lid van artikel 25 stemmen.

Huren

Wij zullen voorts stemmen tegen het
amendement voorkomende op stuk
nr. 22 omdat wij overtuigd zijn door de
argumenten van de Regering die het
amendement in onze ogen voor een
groot deel overbodig maken.
Na enige aarzeling zullen wij onze
stem uitbrengen voor de motie die de
heer Van Dam zojuist heeft ingediend.
Wij hebben van de Staatssecretaris
een tweetal toezeggingen gevraagd.
Eén had betrekking op de aanpassing
van de tabel en de verhouding die gaat
ontstaan met het woonwaarderingssysteem. De door de Staatssecretaris
in dezen gedane toezegging is voor
ons belangrijk, maar helaas niet voldoende. Wij gaan er namelijk vanuit
dat wanneer toepassing van de tabel
leidt tot een lagere huur dan in overeenstemming is met het woonwaarderingssysteem, dit op zich zelf geen
reden mag zijn o m de verbeteringen te
blokkeren. Wij zullen daarom, zoals
gezegd, helaas onze stem moeten uitbrengen voor de motie, voorkomende
op stuk nr. 51.
De heer Van Dam (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil een stemverklaring
afleggen over slechts enkele amendementen.
De amendementen van de heer De
Beer voorkomende op de stukken nrs.
37 en 38 vormen volgens ons een poging van de VVD om de werking van
deze (ontwerp)wette beperken tot bepaalde gebieden en bepaalde categorieën. Zij zijn een poging om de afschaffing van de liberalisatie in Nederland te voorkomen. Het gaat om destructieve amendementen. Mochten
ze door de Kamer worden aanvaard
dan zou de ontwerp-wet niet langer de
betekenis hebben die zij nu voor ons
heeft en dan zouden wij genoodzaakt
zijn, ertegen te stemmen. Vanzelfsprekend zullen wij tegen deze amendementen stemmen.
Het amendement van de heer Van
der Spek voorkomende op stuk nr. 46
zullen wij niet steunen, omdat aanvaarding ervan tot gevolg zal hebben
dat er opnieuw een verschil in behandeling ontstaat tussen woningen in de
Randstad en woningen daarbuiten.
Aan die ongelijkheid wilden de indieners van het wetsontwerp juist een
einde maken. Ik moet echter mededelen, dat drie leden van mijn fractie
voor het amendement zullen stemmen
omdat zij extra waarborgen boven de
in de ontwerpwet voorgestelde willen
o m het huurniveau in de Randstad in
de hand te houden.
Het amendement-Nypels c.s. (stuk nr.
30,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
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De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
D'66 vóór dit amendement hebben gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 30 voorkomende
amendementen als vervallen kunnen
worden beschouwd.
Het amendement-Nypels c.s. (stuk nr.
31,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66 en de VVD vóór dit amendement
hebben gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 31 voorkomende
amendementen als vervallen kunnen
worden beschouwd.
De artikelen 1 tot en met 4 worden zonder stemming aangenomen.
Artikel 5, zoals het is gewijzigd door de
overneming van het amendement-M.
P. A. van Dam c.s. (stuk nr. 20), wordt
zonder stemming aangenomen.
Het amendement-De Beer c.s. (stuk nr.
34) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, het CDA, de SGP, het GPV en
de BP vóór dit amendement hebben
gestemd.
Het amendement-M. P. A. van Dam
c.s. (stuk nr. 21) wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
Artikel 6, zoals het is gewijzigd door de
aanneming van het amendement-De
Beer c.s. (stuk nr. 34) en het amendement-M. P. A. van Dam c.s. (stuk nr.
21), wordt zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik stel voor, thans eerst
te stemmen over het amendement-M.
P. A. van Dam c.s. (stuk nr. 27,1) op artikel 17.
Daartoe wordt besloten.
Het amendement-M. P. A. van Dam
c.s. (stuk nr. 27,1) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, DS'70
en de PSP vóór dit amendement hebben gestemd.

rige op stuk nr. 27 voorkomende
amendementen als vervallen kunnen
worden beschouwd.
De heer Van Dam deelt mij mede, dat
als gevolg van de verwerping van dit
amendement het percentage van 5,
genoemd in het amendement-Van
Dam c.s. (stuk nr. 22), wordt gewijzigd
in 7.
Het gewijzigde amendement-Van Dam
c.s. (stuk nr. 22) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP
vóór dit gewijzigde amendement hebben gestemd.
Artikel 7 wordt zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: De heer Van der Spek
wordt aantekening verleend, dat hij
geacht wenst te worden tegen dit artikel te hebben gestemd.
Artikel 8 wordt zonder stemming aangenomen.
Het amendement-M. P. A. van Dam
c.s. (stuk nr. 23,1) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
PvdA, D'66, de PPR, de CPN, DS'70 en
de PSP vóór dit amendement hebben
gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
verwerping van dit amendement het
andere op stuk nr. 23 voorkomende
amendement als vervallen kan worden
beschouwd.
Artikel 9, zoals het is gewijzigd door de
overneming van het amendement-De
Beer c.s. (stuk nr. 35,1), wordt zonder
stemming aangenomen.
De artikelen 10 en 11 worden zonder
stemming aangenomen.
Het amendement-Nypels c.s. (stuk nr.
17,1) wordt bij zitten en opstaan met
algemene stemmen aangenomen.
De Voorzitter: Ik neem aan, dat als gevolg van de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 17 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Als gevolg van de aanneming van het amendement-Nypels op
stuk nr. 17 is de zin van mijn amendement op stuk nr. 36 komen te vervallen. Ik trek dat in.

Ik neem aan, dat als gevolg van de verwerping van dit amendement de ove-

De Voorzitter: Aangezien het amendement-De Beer c.s. (stuk nr. 36) is ingetrokken, maakt het geen onderwerp
van behandeling meer uit.
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Artikel 12, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van de amendementenNypels c.s. (stuk nr. 17,1 en II), wordt
zonder stemming aangenomen.
De artikelen 13 en 14 worden zonder
stemming aangenomen.
Het amendement-De Beer c.s. (stuk nr.
37) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP, het GPV, D'66 en de
BP vóór dit amendement hebben gestemd.
Het subamendement-Nypels c.s. (stuk
nr. 44) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66 en de CPN vóór dit subamendement hebben gestemd.
Het gewijzigde amendement-M. P. A.
van Dam c.s. (stuk nr. 33) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 vóór dit gewijzigde amendement hebben gestemd.
Naar mij blijkt, is het de bedoeling
van de heer De Beer dat het voorgestelde in zijn amendement op stuk nr.
38,1 het vierde lid van artikel 15 wordt.
Als het amendement wordt aangeno
men, moet het huidige vierde lid het
vijfde lid worden.
Het amendement-De Beer c.s. (stuk nr.
38,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de BP, de SGP en het GPV
vóór dit amendement hebben gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
verwerping van dit amendement de
overige op stuk nr. 38 voorkomende
amendementen als vervallen kunnen
worden beschouwd.
De artikelen 15 en 16, zoals deze zijn
gewijzigd door de overneming van de
amendementen-M. P. A. van Dam c.s.
(stukken nrs. 35, II en 25), worden zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Van der Spek c.s.
(stuk nr. 45) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP, de CPN en de PPR vóór dit
amendement hebben gestemd.
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Het amendement-M. P. A. Van Dam
c.s. (stuk nr. 26) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
heer Koekoek tegen dit amendement
heeft gestemd.
Het amendement-Van der Spek c.s.
(stuk nr. 46) wordt bij zitten en opstaan
verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP, de CPN en de PPR, alsmede de
leden De Graaf, Kombrink en MüllerVan Ast vóór dit amendement hebben
gestemd.
Artikel 17. zoals het is gewijzigd door
de (overneming van het amendement-De Beer c.s. (stuk nr. 39,1) en de
aanneming van het amendement M. P.
A. van Dam c.s. (stuk nr. 26), wordt
zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: De aanwezige leden
van de fracties van de PSP, de CPN en
de PPR, alsmede de leden De Graaf,
Kombrink en Müller-Van Ast wordt
aantekening verleend, dat zij geacht
wensen te worden tegen dit artikel te
hebben gestemd.
Het amendement-P. A. M. Cornelissen
c.s. (stuk nr. 19,1) wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP en de BP tegen dit
amendement hebben gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
aanneming van dit amendement het
andere op stuk nr. 19 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.
Artikel 18, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement-P.
A. M. Cornelissen c.s. (stuk nr. 19,1),
wordt zonder stemming aangenomen.
Artikel 19 wordt zonder stemming aangenomen.
Het amendement-M. P. A. van Dam
c.s. (stuk nr. 48, A) wordt bij zitten en
opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP, het SGP, het GPV en
de BP vóór dit amendement hebben
gestemd.
Het amendement-De Beer c.s. (stuk nr.
41,1, A) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
VVD vóór dit amendement hebben gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
verwerping van dit amendement de
overige op stuk nr. 41 voorkomende
amendementen als vervallen kunnen
worden beschouwd.
Artikel 20, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van de amendementen-M. P. A. van Dam c.s. (stuk nr. 48,
A-D) wordt zonder stemming aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP, de CPN, de PPR, de VVD, alsmede de leden De Graaf, Kombrink en
Müller-Van Ast vóór dit amendement
hebben gestemd.
Onderdeel A wordt zonder stemming
aangenomen.
Onderdeel B wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP en de PPR, alsmede de leden
De Graaf, Kombrink en Müller-Van Ast
tegen dit onderdeel hebben gestemd.
Artikel 40 wordt zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: De heer Van der Spek
wordt aantekening verleend, dat hij
geacht wenst te worden tegen dit artikel te hebben gestemd.

De artikelen 21 tot en met 24 worden zon-- De artikelen 41 tot en met 44 en de beweegreden worden zonder stemming
der stemming aangenomen.
aangenomen.
De amendementen-De Beer c.s. (stuk
De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot
nr. 42,1 en II) worden bij zitten en ophet afleggen van stemverklaringen.
staan met algemene stemmen aangenomen.

D

Het zevende lid van artikel 25 wordt bij
zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
heer Koekoek vóór dit lid heeft gestemd.
Artikel 25, zoals het is gewijzigd door
de overneming van het amendementDe Beer c.s. (stuk nr. 39, II), de aanneming van de amendementen-De Beer
c.s. (stuk nrs. 42,1 en II) en de verwerping van het zevende lid, wordt zonder
stemming aangenomen.
Artikel 26 wordt zonder stemming aangenomen.
Artikel 27, zoals het is gewijzigd door
de overneming van het amendementDe Beer c.s. (stuk nr. 39, III) wordt zonder stemming aangenomen.
De artikelen 28 tot en met 34 worden
zonder stemming aangenomen.
Artikel 35, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement-P.
A. M. Cornelissen c.s. (stuk nr. 19, II),
wordt zonder stemming aangenomen.

De Voorzitter: Ik neem aan dat als gevolg van de aanneming van dit amendement de onder B, C en D op stuk nr.
48 voorkomende amendementen als
aangenomen kunnen worden beschouwd.

De aanhef van artikel 40 wordt zonder
stemming aangenomen.

Het amendement-De Beer c.s. (stuk nr.
40) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

Het gewijzigde amendement-Van der
Spek c.s. (stuk nr. 50,1) wordt bij zitten
en opstaan verworpen.
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De artikelen 36 tot en met 39 worden
zonder stemming aangenomen.

De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Met betrekking tot het
wetsontwerp Huurprijzenwet hebben
wij het volgende overwogen. Tot de
positieve kanten van het wetsontwerp
rekenen wij dat het in de eerste plaats
orde schept in de huidige chaos van de
huurwetgeving en in de tweede plaats
goede procedures geeft voor de huurwijziging, waarbij de belangen van zowel huurder als verhuurder goed tot
hun recht komen. Wij zien echter ook
twee belangrijke negatieve kanten aan
het wetsontwerp. Het zal in de eerste
plaats niet leiden tot een echte afsterrv
ming van de huren op de kwaliteit van
de woningen en in de tweede plaats
constateren wij dat met het wetsontwerp opnieuw een vérgaande overheidsbemoeienis met de huren van alle woningen zal gaan komen in de gebieden die thans geliberaliseerd zijn.
Wij achten het terecht dat de overheid de huren strak in de hand houdt
in die delen van het land waar nog een
tekort aan woonruimte is, maar in de
gebieden die thans reeds 6 tot 8 jaar
geliberalissrd zijn en waar zich op dat
punt geen problemen van betekenis
voordoen, achten wij het wetsvoorstel
een onnodige rompslomp en een ongewenste betutteling. Wij hebben wijzigingsvoorstellen ingediend op deze
twee voor ons belangrijke punten,
maar die zijn verworpen. Alles tegen
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elkaar afwegende, vinden wij in dit
wetsontwerp, dat nog onder het kabinet-Den Uyl tot stand is gekomen, onvoldoende terug van onze opvattingen
zoals wij die steeds hebben verkondigd. Wij zien ons daarom helaas genoodzaakt, tegen dit wetsontwerp te
stemmen.

D
De heerVanDis(SGP): Mijnheer de
Voorzitter! Ook onze fractie heeft zich
nader beraden over dit wetsontwerp.
Wij zien het als een voordeel dat het
een meer overzichtelijk geheel geeft
van de procedureregels inzake huur en
verhuur. Daartegenover staat echter
dat door deze regeling tevens de huurliberalisatie in feite van de baan is.
Voorts blijft, ondanks de met de mond
beleden voorkeur voor huurharmonisatie, het voor ons de grote vraag, of
metterdaad de harmonisatie door dit
wetsontwerp wordt bevorderd.
Overheidsbemoeiing in gebieden
waarin niet van echte knelpunten kan
worden gesproken, vinden wij overbodig. De nadelen, te meer nu de daarop
betrekking hebbende amendementen
zijn verworpen, overtreffen de voordelen van dit wetsvoorstel, waardoor de
belangenafweging van huurders en
verhuurders ten gunste van de eersten
en ten nadele van de laatsten onvoldoendetot haar recht is gekomen. Dit
betekent dat onze fractie haar stem helaas niet aan dit wetsontwerp zal kunnen geven.

D
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Hoewel het wetsontwerp
aantrekkelijk is vanwege de invoering
van één huurregeling voor het gehele
land, moet volgens mijn fractie de
overheid zich primair bezighouden
met zaken die een openbaar karakter
hebben en niet met particuliere aangelegenheden. Dit brengt met zich mee,
dat overheidsingrijpen noodzakelijk is
om onrechtvaardige situaties, die de
voortgang van de samenleving storen,
recht te trekken, maar dit mag niet leiden tot structurele overheidsbemoeiing in gevallen waarin dit niet door de
omstandigheden wordt geboden.
Daarom meen ik dat het beginsel
van de wet na de verwerping van de
amendementen-De Beer nrs. 37 en 38
te rigoureus zou worden doorgevoerd,
zonder voldoende rekening te houden
met de gebieden waarin een gedeeltelijk vrije huurvaststelling goede resultaten heeft gehad. Daarom zal ik mijn
stem niet vóór dit wetsontwerp uitbrengen.
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genheid moet bemoeien. De praktijk
heeft geleerd, dat, nu zij dat wel veel
De heer Van der Spek (PSP): Nu door * heeft gedaan, het resultaat daarvan
verwerping van mijn amendement nr.
slecht is.
40 de afschaffing van de huurbescherDaarom is het ook een slechte zaak,
ming op grond van de Huurwet in het
dat deze Regering met dit wetsniet-geliberaliseerde gebied is vastgeontwerp van de vorige regering in de
legd, terwijl nog onvoldoende duideKamer is gekomen en bezig is het
lijk is, in welke mate die huurbescherwetsontwerp te doen aannemen. De
ming zal worden geregeld bij de koVVD heeft nog alle moeite gedaan,
mende wijziging van het Burgerlijk
met twee amendementen, het grootWetboek, zal ik tegen dit wetsontwerp
ste gevaar te keren. Immers, het grootstemmen.
ste deel van ons land is door de jaren
heen geliberaliseerd, waardoor de
D
moeilijkheden veel kleiner zijn geworDe heerNypels (D'66): Mijnheer de
den.
Voorzitter! Wij betreuren de verwerVan het begin af aan was ik al voorping van de amendementen nrs. 30 en
nemens, tegen dit wetsontwerp te
31, die beoogden, regels te treffen
stemmen. Ik zal dit nu dan ook doen.
voor de jaarlijkse trendmatige huurverhoging. Wij betreuren dat, omdat
D
wij het tot de taak van de wetgever reDe heer Van Dam (PvdA): Mijnheer de
kenen om wat dat betreft aan de huurVoorzitter! Dit wetsontwerp betekent
ders en de verhuurders zekerheid te
een enorme verbetering ten opzichte
geven. Daartegenover staat dat in het
van
de huidige situatie. Het maakt een
huidige systeem wat dat betreft ook
einde aan een chaotische toestand wat
geen waterdichte afspraken zijn gede huurwetgeving betreft. Het geeft
maakt, zodat hier weliswaar sprake is
betere procedures om de huurders te
van een gemiste kans, maar niet van
vrijwaren van ongerechtvaardigde
verslechtering van de situatie. Er is
huurverhogingen. Het belangrijkste is,
dan ook voor ons geen reden, onze
dat in Nederland het systeem wordt testem uit te brengen tegen het wetsruggedraaid, dat de wet van de markt,
ontwerp.
dus die van vraag en aanbod, in een
In het verleden hebben wij in vergroot deel van ons land de huur kan
schillende delen van het land en voor
bepalen. Wij hebben er meer dan 15
verschillende sectoren van de huurjaar voor gevochten, dat dit systeem
markt een huurliberalisatie bepleit. Dewordt vervangen door een systeem,
ze zou overigens niet onbeperkt moewaarbij huurprijzen worden beoorten zijn. Wij hebben in het verleden gedeeld op grond van normen, te geven
pleit voor huurliberalisatie, maar
door de overheid.
gepaard met het onder de werking van
Mijn fractie zal dan ook met vreugde
de Prijzenwet brengen van de huren,
vóór dit wetsontwerp stemmen en zelf
zodat de overheid toch mogelijkheden
zal ik dit met grote voldoening doen.
zou behouden om tot ingreep in de
huurontwikkeling te komen wanneer
D
de economische ontwikkeling daartoe
De heerCornelissen (CDA): Mijnheer
aanleiding zou geven.
de Voorzitter! De CDA-fractie meent,
Het huidige wetsontwerp beschoudat door aanneming van dit door het
wen wij als een goede synthese van de
kabinet-Den Uyl ingediende en door
verschillende mogelijkheden voor
het kabinet-Van Agt-Wiegel, na zorghuurprijsvaststelling. Het leidt tot één
vuldige bestudering, overgenomen en
logisch algemeen geldend systeem
verbeterde wetsontwerp een belangrijvan huurprijsvaststelling ter vervanke stap wordt gezet op de weg naar
ging van het chaotische systeem dat
een rechtvaardiger volkshuisvestingswij op dit moment kennen. Wij hebben
beleid, omdat bij uitvoering van dit
ons er bovendien van verzekerd, dat
wetsontwerp de huren beter zullen
het wetsontwerp onze eigen opvattinworden afgestemd op de kwaliteit van
gen over huurberekening en woningfide woning, terwijl voorts een goed
nanciering niet blokkeert. Op die
evenwicht is gevonden tussen de rechgrond zullen wij met volle overtuiging
ten en plichten van enerzijds de huuronze stem vóór dit wetsontwerp uitder en anderzijds de verhuurder.
brengen.
Wij willen dan ook graag, met het
kabinet-Van Agt, samen verantwoorD
delijk zijn voor deze wetgeving en zulDe heer Koekoek (BP): Mijnheer de
len derhalve onze stem vóór dit wetsVoorzitter! Het is altijd ons standpunt
ontwerp uitbrengen.
geweest, dat de Regering zich zo min
mogelijk met de huurprijzenaangele-

D

Huren
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Cornelissen
Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: De aanwezige leden
van de fracties van de VVD, de SGP,
het GPV, de PSP, de CPN en de BP
wordt aantekening verleend, dat zij geacht wensen te worden tegen het
wetsontwerp te hebben gestemd.

Aan de orde zijn de stemmingen over:
de motie-M. P. A. van Dam c.s. over
het tot stand brengen van huurprijzen,
die in een juiste relatie staan tot de
kwaliteitvan de woonruimte (14 175,
nr.43);
de motie-M. P. A. van Dam c.s. over
de relatie tussen de 21/2%-tabel en het
woningwaarderingssysteem (14 175,
nr. 51).

digde de heer Van Dam op dit stuk waren derhalve juist. Niettemin blijf ik,
gegeven mijn opstelling over het zojuist verworpen artikel 25, lid 7, van de
Huurprijzenwet woonruimte, aanvaarding van dit amendement ontraden.

De artikelen 5 en 6 worden zonder
stemming aangenomen.

D

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP, het GPV en de BP tegen dit
amendement hebben gestemd.

De heer Van Dam (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Dit nieuwe artikel in de Wet
op de huurcommissies was een sequeel van het voorstel bij de Huurprijzenwet om de mogelijkheid tot een leges te openen. Nu de Kamer dat unaniem heeft verworpen, zie ik het nut er
niet van dat de Regering aanvaarding
hiervan blijft ontraden. Als je iets hebt
verloren, hoef je het daarna niet nog
een keer te ontraden.
De beraadslaging wordt gesloten.
De artikelen 1 en 2 worden zonder
stemming aangenomen.

De motie-M. P. A. van Dam c.s. (14175,
nr. 43) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

Het amendement-M. P. A. van Dam
c.s. (stuk nr. 20,1, A) wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 vóór deze motie hebben gestemd.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
heer Koekoek tegen dit amendement
heeft gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
aanneming van dit amendement het
amendement onder nr. 20,1, B en de
andere op stuk nr. 20 voorkomende
amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.
Ik neem voorts aan, dat de heer De
Beer, gezien het feit dat zijn amendement op artikel 20 van de Huurprijzenwet woonruimte is verworpen, thans
zijn amendement op stuk nr. 21 intrekt.

De motie-M. P. A. van Dam c.s. (14175,
nr. 51) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 vóór deze motie hebben gestemd.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van het wetsontwerp Regelen met betrekking tot de instelling,
de taak, de samenstelling en de
werkwijze van huurcommissies (Wet
op de huurcommissies) (14176).
De beraadslaging over artikel 20 en de
daarop voorgestelde amendementen
wordt hervat.

D
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! Bij de behandeling van dit
amendement heb ik de aanvaarding
daarvan ontraden. Ik heb daarbij het
argument aangevoerd dat het in dit artikel gaat om een advies ten aanzien
van de servicekosten. Dit is niet juist.
In mijn antwoord heb ik geen rekening
gehouden met de als gevolg van de
tweede nota van wijzigingen ontstane
vernummering van dit artikel. De opmerkingen van de geachte afgevaar-
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Artikel 3, zoals het is gewijzigd door de
aanneming van de amendementen M.
P. A. van Dam c.s. (stuk nrs. 20,1 A en
B), wordt zonder stemming aangenomen.
Het amendement-M. P. A. van Dam
c.s. (stuk nr. 15) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, D'66 en de BP tegen dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-Nypels c.s. (stuk nr.
14) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66, de PSP en de CPN vóór dit amendement hebben gestemd.
Artikel 4, zoals het is gewijzigd door de
aanneming van het amendement-M.
P. A. van Dam c.s. (stuk nr. 15) wordt
zonder stemming aangenomen.

Huren

Het amendement-Van Dam c.s. (stuk
nr. 16) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

Artikel 7, zoals het is gewijzigd door de
aanneming van het amendement-van
D a m e s , (stuk nr. 16), wordt zonder
stemming aangenomen.
De artikelen 8 tot en met 11 worden
zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Van Dam c.s. (stuk
nr. 17) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP
vóór dit amendement hebben gestemd.
Artikel 12 wordt zonder stemming aangenomen.
Artikel 13, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementVan Dam c.s. (stuk nr. 20, II) wordt zonder stemming aangenomen.
De artikelen 14tot en met 19 worden
zonder stemming aangenomen.
Lid 4 van artikel 20 wordt bij zitten en
opstaan met algemene stemmen verworpen.
Artikel 20, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement-M. P. A. van Dam c.s. (stuk, nr.
20, III) en de verwerping van het vierde
lid, wordt zonder stemming aangenomen.
Artikel 21 wordt zonder stemming aangenomen.
Artikel 22, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement-M. P. A. van Dam c.s. (stuk nr. 20,
IV), wordt zonder stemming aangenomen.
De artikelen 23 tot en met 28 worden
zonder stemming aangenomen.
Artikel 29, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement-M. P. A. van Dam c.s. (stuk nr. 20,
V), wordt zonder stemming aangenomen.
De artikelen 30, 31 (nieuw), 31 (oud) en
de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.
Het wetsontwerp wordt zonder stenv
ming aangenomen.
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Voorzitter:
De Voorzitter: De heer Koekoek en de
aanwezige leden van de fractie van de
CPN wordt aantekening verleend, dat
zij geacht wensen te worden tegen dit
wetsontwerp te hebben gestemd.
De vergadering wordt van 18.08 uur
tot 19.45 uur geschorst.
De Voorzitter: Ik heb contact gehad
met de Minister-President. Hij heeft
mij gevraagd, het volgende namens
hem mee te delen naar aanleiding van
de vragen van de heer Den Uyl.
De Minister-President handhaaft de
door hem al eerder uitgesproken verwachting nog vóór het einde van deze
week aan de Kamer bescheid te kunnen geven. Hij heeft echter hierbij gezegd dat hij een absolute garantie tot
zijn spijt niet kan geven. Met betrekking tot de aard van het regeringsstandpunt meent de Minister-President geen verdere mededeling aan de
Kamer te kunnen doen.

D
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank u voor de mededeling die u aan de Kamer heeft overgebracht. Ik moet eruit concluderen dat
het schimmenspel van de Regering
met betrekking tot de behandeling van
de UCN voortduurt. De Minister-President deelt mee dat hij verwacht, de Kamer deze week bescheid te kunnen geven, maar dat hij dit niet zeker weet of
in ieder geval niet kan garanderen en
dat hij niets kan meedelen over de
aard van het regeringsstandpunt. Het
gaat hierbij om de vraag of de Kamer
vrij zal zijn in een beslissing ten aanzien van de UCN, zoals door de Regering is toegezegd.

Aan de orde is de Raming der voor de
Tweede Kamer in 1979 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming
van de middelen (14987).
De Voorzitter: Ik merk op, dat in de raming (stuk nr. 2) een tweetal misstellingen voorkomt:
A. In artikel 8 moeten de laatste twee
regels worden gelezen: Kosten servicekrachten 17600 35000 37300 Aandeel in de sociale lasten.
B. In artikel 11 moet in de kolom'Rekening 1977' de totaaltelling in plaats
van '6257300' worden gelezen:
6257400.
Deze misstellingen zullen worden verbeterd.
De algemene beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Van der Sanden (CDA): Mijnheer de Voorzitter! De temperatuur
buiten zou het kunnen doen voorkomen alsof wij toch in de maand januari over de raming van de Kamer voor
1979 debatteren zoals wij hoopten bij
de afsluiting van de behandeling van
de vorige raming. Dat is niet zo. Daarvoor zijn tal van argumenten aan te
voeren die hout snijden. Ik zal er niet
op terugkomen, zij het dat ik de kanttekening moet maken dat wat mijn fractie toen noemde het voorwaardelijk
accepteren van de toen aan de Kamer
voorgelegde raming door de feiten is
achterhaald en derhalve voor het jaar
1978 niet meer ter zake doende is.

Ik acht dit volstrekt ontoereikend. Ik
heb vandaag zeer goed begrepen, ook
uit opmerkingen van de heer Rietkerk
en de heer Lubbers als waarnemend
fractievoorzitter van het CDA, dat het
ook van de kant van de regeringspartijen volstrekt redelijk wordt geoordeeld dat deze week bescheid van de
Regering komt, zodat de Kamer de volgende week kan debatteren. Ik zal mij
verstaan met andere fractievoorzitters
van de Kamer. Er is morgen geen
openbare zitting. Op donderdag zal ik
nader uitsluitsel erover geven of ik een
nadere stap zal doen namens de Kamer om de Regering te dwingen, nu
met haar standpunt ter zake van de
UCN te komen, opdat de Kamer tijdig
een oordeel zal kunnen geven.

Mijnheer de Voorzitter! Voor ik dit
spreekgestoelte betrad, heb ik mij
haastig naar de afdeling voorlichting
begeven om daar kennis te nemen van
de weggeefartikelen waarover ons
vandaag een mededeling heeft bereikt. Ik vond dat ik hier niet kon gaan
staan zonder f 11 te hebben neergeteld
voor deze fraaie das der Staten-Generaal zodat op dit ogenblik, nu wij met
de behandeling van de raming van de
Kamer voor 1979 beginnen de eerste
revenuen van deze weggeefartikelen
al in de schatkist van de Kamer zijn gevloeid. Enkele van die artikelen zijn
voor weggeefartikelen aan de prijzige
kant. Ik wil met deze kritische kanttekening niet volstaan, maar ik wil haar
plaatsen in het kader van de waardering die in onze fractie leeft voor de activiteiten die de afdeling voorlichting
ontplooit en waarvan wij geregeld met
voldoening kennisnemen.

Het lid Joekes vervangt het lid Vondeling op de voorzittersstoel.

Ik heb dit keer de afdeling voorlichting vooropgenoemd in combinatie
met deze das. De Ridderzaal op de das
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Huren
Regeling van werkzaamheden
Raming

is van matige omvang. Dat neemt niet
weg dat ik namens de fractie gaarne
onderstreep wat wij in het voorlopig
verslag al tot uitdrukking hebben gebracht, namelijk onze dank en waardering voor de activiteiten van het Presidium en allen die de Kamer dienstbaar
zijn bij het verrichten van haar taak.
Mijnheer de Voorzitter! Mijn kanttekeningen namens de fractie van het
CDA zal ik maken in de volgorde waarin wij onze opmerkingen in het verslag
hebben aangetroffen, misschien met
een enkele uitzondering, maar ik neem
aan dat de Voorzitter van het Presidium geen moeite zai hebben met de beantwoording.
Ik wil allereerst een opmerking maken over de gidsendienst. Wij geloven
dat de motivering voor de opheffing in
feite onvoldoende is, ook al omdat
blijkt dat het werk thans, en dan waarschijnlijk incidenteel, door beveiligingsbeambten wordt overgenomen.
Wij geloven dat bij verdere uitbreiding
van het gebouwencomplex de behoefte aan dergelijke gidsen eerder toe dan
af zal nemen. Het Presidium voert ais
motief aan dat de gidsendienst nimmer aan zijn doel heeft beantwoord. U
zult het mij niet kwalijk nemen, mijnheer de Voorzitter, dat bij mij de
vraag is opgeweld wat dan wel dat
doel was en waarom de dienst niet aan
dat doel heeft kunnen beantwoorden.
Zijn daar externe of interne oorzaken
voor?
Mijnheer de Voorzitter! Er is een wezenlijke verbetering in de bewegwijzering in dit huis. Wij zijn dankbaar voor
het initiatief in dezen. Ik constateer alleen dat hier en daar nog wat schoonheidsfoutjes bestaan die ongetwijfeld
in de praktijk zullen worden opgevangen. Ik wil er een voorbeeld van geven.
Als ik op de eerste etage doorloop
naar Binnenhof 4 en 5 zie ik wel een
pijl naar beneden die de uitgang aangeeft, maar zie ik geen pijl die aangeeft
dat beneden ook de Schepelzaal is,
waarin nogal wat activiteiten namens
en door de Kamer plaatshebben.
Wat de nieuwbouw betreft heb ik het
antwoord van de Voorzitter van het
Presidium nagelezen dat hij verleden
week dinsdag heeft gegeven toen de
heer De Beer er een enkele opmerking
over heeft gemaakt bij de regeling van
werkzaamheden. Uw kanttekening
hield niet meer in dan dat voordat het
bericht werd gepubliceerd, de Minister
met de voorzitter van de bouwbegeleidingscommissie contact had opgenomen en dat u verwacht dat het de bedoeling van de Minister zal zijn over
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Van der Sanden
eventuele volgende stappen op de
nauwste wijze contact met die commissie en eventueel het Presidium te
houden. Wij gaan daarvan ook uit.
Wij hebben echter enige ervaring op
dit punt met een prijsvraag, ooit uitgeschreven in het jaar 1862, met een kamerdebat en een wetsontwerp tot oprichting van een paleis ten behoeve
van de Staten-Generaal, dat werd aangenomen. Daar is het tot in deze twintigste eeuw bij gebleven. Wij zouden
niet graag zien, dat l'histoire se répète
en dat doordat de jury alle 111 ontwerpen een onvoldoende heeft gegevenen de tweede fase is afgelast wij in een
impasse terecht komen, die uitzicht op
de nieuwbouw verschuift ad calendas
graecas.
Wat de nieuwbouw betreft ga ik ervan uit dat Presidium en bouwbegeleidingscommissie te zamen deze zaak
zeer nauwlettend zullen volgen.
Mijn vierde punt heeft betrekking op
de kantinekosten. Wij kunnen wel instemmen met de conclusies, die het
Presidium in de nota naar aanleiding
van het verslag heeft gegeven. Wij zijn
ook erkentelijk voor de beslissing, die
kan worden aangeduid met: lunchbonnen ten behoeve van fractiepersoneel en BIK-krachten. Ik heb intussen
gemerkt, dat daarmee het laatste
woord niet is gezegd.
Het ging in feite niet zozeer om ruimte, die deze mensen, werkzaam voor
ons in dit huis, wensten ten einde een
ogenblik te kunnen pauzeren voor het
gebruik van de maaltijden. Het ging
ook om kantineservice. Ik ga ervan uit
dat het Presidium daarvan op de hoogte is. De term lunchbonnen suggereert, dat deze bonnen uitsluitend gebruikt zouden kunnen worden gedurende de lunchtijd en derhalve niet beschikbaar zouden zijn vooravondmaaltijden. Betalen is betalen en het
doel ervan lijkt mij op zich irrelevant.
Lunchbonnen zouden alleen conform de regeling voor het kamerpersoneel gebruikt mogen worden op nietvergaderdagen. De BIK-krachten met
name zullen zich in dit huis altijd ophouden op wel-vergaderdagen.
Een volgende vraag heb ik al impliciet gesteld, namelijk hoe het zit met
een systeem, als er een kantine is gekomen, voor verstrekking van bij voorbeeld koffie en thee. Heeft, nu die
ruimte er nog niet is, het Presidium
daarin bepaalde inzichten?
Mijn vijfde punt heeft betrekking op
wat is aangeduid als de contactgroep.
Het Presidium deelt mede dat het gaat
om een informele gespreksgroep,
waaraan op persoonlijke titel één Ka-
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merlid i.c. de Voorzitter van het Presid i u m , deelneemt. Omdat het Presidium meent dat dit overleg nuttig is voor
alle betrokkenen zou ik graag wat nadere informatie vernemen over de toekomstige ontwikkeling van deze contactgroep. Moeten initiatieven daartoe
uit de groep zelf komen of zal het Presid i u m , daartoe geïnformeerd door zijn
Voorzitter, over enige tijd wellicht met
een afgerond voorstel komen? Hoofdzaak voor ons is dat die contactgroep
aan haar doel zal kunnen beantwoorden.
Ik kom dan tot het pièce de résistance van deze raming, het PARAC. Wij
zijn bijzonder dankbaar voor de uitgebreide aanvullende informatie die de
Kamer heeft bereikt. Ik heb ook begrepen dat het steeds de bedoeling is geweest, dat de Kamer in deze maanden
een formule beslissing over het PARAC
zou nemen.
De term 'in de maand mei 1978' ligt
mij nog vrij vers in het geheugen. De
fractie van het CDA is thans bereid tot
het nemen van een positieve beslissing. Moet ik uit het gevolgde systeem
- nadat het verslag was uitgebracht,
verscheen de nota van wijzigingen concluderen, dat het Presidium deze
vreemd aandoende vorm van besluitvorming aan de Kamer heeft willen
voorleggen? Het had dit toch ook in
de eerste raming kunnen opnemen en
het totaal van de begroting, met het
PARAC, aan de goedkeuring van de
Kamer kunnen onderwerpen?
Het gaat hier ook om een belangrijk
stuk techniek. Er blijven nog wel enkele vragen over, die wij graag zouden
zien beantwoord. Ik wil allereerst nog
een enkele technische opmerking maken. De beveiliging is bij een computersysteem vrij belangrijk, en wel naar
twee kanten. Ik denk in de eerste plaats
aan de brandveiligheid. Ik moet er niet
aan denken, wat er zou gebeuren, als
het enige systeem van kaarten, c.q.
fiches aan vuur ten prooi valt. Misschien is dan wel een periode van 10
jaar of langer nodig om een en ander
te vervangen. Wordt voorzien in een
duplicaatsysteem, elders brandvrij
opgeborgen? In de tweede plaats denk
ik aan de bescherming. Destijds heb ik
uit een instructie van de heer De Groeve begrepen, dat sleutels in het
systeem kunnen worden ingebouwd,
zodat niet iedereen toegang heeft tot
elk onderdeel van het systeem. Ik heb
daarover geen nadere informatie meer
ontvangen. De privacy zal moeten
worden beschermd en er moet zekerheid bestaan, dat niet iedereen toegang tot het materiaal heeft. Hoe denkt
men te voorkomen - in de techniek

Raming

kunnen fouten worden gemaakt, misschien minder dan mensen kunnen
maken, maar zodra wij ons in handen
van de computers leggen, moeten
wij uiterst omzichtig te werk gaan dat de gegevens, die kunnen worden
opgeroepen, door onbevoegden worden gefotocopieerd? Ook hierop zal
toch een bepaalde sleutel mogelijk
moeten zijn. Gedurende die voorfase is
ook gesproken over fractie-archieven,
die in de computer zouden kunnen worden opgeborgen. In de nota PARAC lees
ik daarover niets. Ik begrijp, dat niet alles ineens kan, maar ligt het nog in de
bedoeling om zodra de technische mogelijkheden daartoe aanwezig zijn, fractie-archieven op te bergen?
Met betrekking tot de begeleidingscommissie - ik spreek niet over de
thesauruscommissie - merk ik op, dat
daarin diensthoofden van de Kamer
zitting zullen hebben, die om het populair uit te drukken, volledig kennis van
zaken hebben over hun eigen winkel.
De andere kant van de medaille is de
techniek en die kennen zij niet. Zou dit
niet tot kortsluiting aanleiding kunnen
geven? Kunnen zaken fout gaan als gevolg van het feit, dat de techniek niet
op de hoogte is van hetgeen in de
diensten moet gebeuren? Wellicht is
het mogelijk, dat iedere belangrijke afdeling in dit huis een ambtenaar krijgt,
die zich voor dit doel laat bijscholen
via de zogenaamde S-cursus van het
NOVI in Amsterdam.
Mijnheer de Voorzitter! Desamenwerking tussen de RVD en de departementen komt nog niet helemaal uit de
verf en is nog niet volstrekt duidelijk.
Wij hadden daarvan meer verwacht.
Wij begrijpen best dat het parlement
in dezen prioriteit zal hebben, maar wij
hadden toch een hechtere samenwerking voor ogen dan nu kennelijk mogelijk blijkt.
Blijft ook de stuurgroep bestaan? Zo
nee, is het dan wellicht verstandig om
een lid van het Presidium meer in het
bijzonder met de PARAC-problematiek
te belasten?
Voorts wordt nog gezegd dat samenwerking met het SDUB (Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf) zeer gewenst is. Is dat verlangen aan beide zijden aanwezig en zo ja, gaat dan bij
voorbeeld ook het Staatsdrukkerij" en
Uitgeverijbedrijf participeren in dit
Parlementair Automatiseringscentrum?
Ik heb al gezegd dat de CDA-fractie
van harte instemt met de totstandkoming van het PARAC nu. Ik stap nu
over van het PARAC naar het parkeren.
De beslissing die het Presidium thans
aan de Kamer voorlegt, is, als ik het
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goed begrijp, een wijziging van het
program van eisen, zoals dat door de
Kamer is vastgesteld. In dat program
van eisen stonden 600 a 700 plaatsen
en nu zegt het Presidium: Kamer, gij
moet beslissen en doe dat dan maar
over 400 plaatsen, waarbij slechts 300
plaatsen worden gekoppeld aan de
nieuwbouwplannen.
Ik vind het niet helemaal duidelijk,
waar in dezen nu de beslissingsbevoegdheid ligt. Ik heb de brief van de
minister-president van november 1976
en die van februari 1977 nog eens nagekeken. Ik heb ook gezien dat het Presidium heeft gepersisteerd bij het program van eisen dat de Kamer heeft ingediend en nu met het voorstel komt,
zoals het in de stukken is verwoord.
Wij vinden dat wat vreemd, te meer
omdat het kabinet toch ook in de voorfase regelmatig bij de opstelling van
het program van eisen betrokken is geweest.
Mijn achtste punt heeft betrekking
op de kosten van het fractiepersoneel.
Het zal wel duidelijk zijn dat de CDAfractie niet kan instemmen met een
verder afwachtende houding tot de
werkgroep Bewerktuiging volledig gereed zal zijn. De argumenten voor een
bescheiden structurele uitbreiding van
het fractiepersoneel zijn hier in dit huis
een- en andermaal zeer uitvoerig aan
de orde geweest en wij hebben er nauwelijks behoefte aan daarop vandaag
dieper of zelfs zeer diep in te gaan. Het
enige wat ik zou willen citeren is, wat
de voorzitter van het Presidium in
Trouw van 9 juni heeft gezegd. Hij zegt
daarin onder meer dat de Tweede Kamer niet alleen de tanden moet laten
zien, maar ook moet bijten. 'De Kamer
moet agressiever worden. De nieuwe
voorstellen voor financiële controle
dwingen de Kamer iets te doen met de
ongerechtigheden die bij voorbeeld de
Algemene Rekenkamer opspoort.'.
Mijnheer de Voorzitter! Ik zou deze
zin niet hebben gebruikt in het kader
van de raming, ware het niet dat wij
straks, binnen enkele weken, in dit
huis voor zeer moeilijke beslissingen
staan en dat het juist die zaken zijn,
waarvoor de fracties in dit huis voldoende tegenspel tegen de Regering
moeten kunnen leveren, niet alleen in
de sfeer van de medewetgeving, maar
ook in de sfeer van de controle. Dat is
de reden, waarom ik dit citaat van de
heer Vondeling wilde geven.
Wij worden gedwongen voldoende
tegenspel te leveren ten opzichte van
de enorme staf die de onderscheidene
ministers en de ministerraad als geheel achter zich hebben. Wij moeten
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de plannen, waarmee zij bij ons komen, beoordelen; wij moeten ook in
staat zijn deze te beoordelen. Vandaar
dat ik vind dat deze korte nadere toelichting, na alles wat er over deze zaak
al is gezegd, voldoende moet zijn o m
in het licht van alle omstandigheden
tot een lichte structurele bijstelling te
komen voor de wetenschappelijke assistentie voor de fracties, die nu eenmaal een uitdrukkelijke taak in dit huis
hebben te vervullen. Wij doen dit met
de uiterste terughoudendheid en het
zal duidelijk zijn dat met het door mij
ingediende amendement wordt beoogd dit standpunt te verwezenlijken.
Mijn laatste punt betreft de BIKkrachten. Het zal duidelijk zijn dat de
CDA-fractie wenst vast te houden aan
het standpunt, dat de werkgroep Bewerktuiging haar verslag moet hebben
uitgebracht voordat wij hier tot nadere
beslissingen komen. Ik heb in mijn bijdrage aan het verslag een kanttekening gemaakt, toen ik sprak over het
Schoeversniveau. Het Presidium heeft
erop gereageerd met enkele schalen
aan te duiden die bij het Rijk in gebruik
zijn. Gevraagd is wat ik eigenlijk met
het Schoeversniveau bedoelde. Dat is
niet meer geweest dan een aanduiding
van een salarisniveau van ongeveer
f 2000 per maand. Nu ik dit heb gezegd, zal de inpassing daarvan in een
of andere schaal niet meer zo moeilijk
zijn.
Ik wil nog eens toelichten waarom
het gaat, sub proviso dat u, mijnheer
de Voorzitter, er niet op behoeft te reke
nen dat wij met een concreet voorstel
komen tot bijstelling van de bedragen
die voor de BIK-krachten worden uitgetrokken. Het probleem is namelijk
vrij simpel. Nu wij op 1 januari 1979
kunnen overgaan tot de aanstelling
van een volledige kracht, behoort zo'n
kracht in een redelijke sociale positie
te verkeren. De bedragen die er nu netto uitrollen zijn berekend op ongeveer
f 1000. Daar kan men nauwelijks van
leven als men de volle vijf dagen werkzaam is.
Dat zijn globale cijfers die ik niet tot
op de cent nauwkeurig heb nagerekend, om de doodeenvoudige reden
dat het beschikbare bedrag is berekend inclusief kosten werkgever, lasten werkgever en al hetgeen daarmee
samenhangt. Enkele leden van mijn
fractie wensen een duidelijke bijstelling van het niveau. Het Presidium
merkt terecht op, dat wij vanaf de BIKcommissie in 1973 er steeds van zijn
uitgegaan dat het om eenvoudige administratieve assistentie zou gaan.
Welnu, dat niveau kan inderdaad best
wat worden bijgesteld in de tijd. Daar-
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mee hebben w i j geen problemen. Het
zal er dan om gaan de sociale positie
van de betrokken BIK-krachten te garanderen, voor zover zij dan ook werk
verrichten overeenkomstig die positie.
Als er een bedrag X per jaar bij komt,
zou dat kunnen worden gebruikt om
bij voorbeeld een tweede kracht in de
woonplaats van het betrokken kamerlid aan te stellen. Dat is uitdrukkelijk
niet onze bedoeling. Met name dit dilemma wensen wij ook te bespreken in
de Werkgroep Bewerktuiging. Ik heb
het Presidium deelgenoot willen maken van de zorgen die wij hebben. De
mensen die voor ons werken moeten
een aanvaardbaar sociaal niveau kunnen verkrijgen. Het tweede probleem
is dat de individuele vrijheid van de kamerleden niet mag worden aangetast.
De assistentie is vaak heterogeen.
Het is volstrekt duidelijk dat dit afhankelijk is van de behoefte van de individuele kamerleden. Vandaar dat wij zeker niet wensen vooruit te lopen op de
resultaten van de studie.
Overigens kan ik afsluiten met de
opmerking, dat een spreker die na mij
op dit spreekgestoelte komt ook namens mij nog iets hierover zal zeggen.
De Voorzitter: Stuk nr. 8 is getiteld
'Bijlage bij de nota naar aanleiding van
het eindverslag'. Aangezien er geen
eindverslag is uitgebracht maareen
verslag, behoort 'eind' te vervallen.

D
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik vraag mij af wat ik namens de heer Van der Sanden moet
zeggen.
De heer Van der Sanden (CDA): Dat is
een klein misverstand. Ik dacht dat de
heer Van Kemenade na mij zou spreken.
De Voorzitter: De heer Van Kemenade
is helaas wegens naar ik begrijp persoonlijke omstandigheden niet in staat
aan het debat deel te nemen. Hij zal
worden vervangen door de heer Kombrink.
De heer Kombrink (PvdA): Ik ben gaarne bereid die aanvulling op het betoog
van de heer Van der Sanden uit te
spreken.
De heer Evenhuis (VVD): Ongetwijfeld
had ik ook iets aardigs kunnen zeggen.
Het is prijzenswaardig dat het Presidium erin is geslaagd, de raming op
een zodanig tijdstip aan de Kamer voor
te leggen dat wij thans in alle rust erover kunnen spreken. Onze fractie
waardeert het dat het Presidium in het
afgelopen jaar nogal wat aan de Kamer heeft gerapporteerd, over tal van
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onderwerpen die het vorig jaar bij de
bespreking van de raming aan de orde
zijn gesteld. Ik kom er straks wel op terug.
Aansluitende bij de weggeefartikelen van de afdeling voorlichting, hebben wij van onze kant veel waardering
voor de weggeefartikelen als zodanig.
Kan men overigens ook ten principale
opmerkingen maken over het idee van
weggeefartikelen?
Sprekende over de voorlichting,
vraag ik mij af, of er bezwaren tegen
bestaan, als onze afdeling voorlichting
ook activiteiten ten behoeve van bij
voorbeeld de overzijde van het Binnenhof, de Eerste Kamer, gaat verrichten.
Wat de personeelsvoorzieningen betreft, kom ik allereerst bij de positie
van de individuele medewerkers. Onze
fractie heeft op dit moment geen behoefte aan wijziging van de situatie.
Wij wachten de voorstellen, zo deze uit
de contactgroep komen, over de verbetering van de rechtspositie en dergelijke af. Voorshands constateren wij
dat met ingang van 1 januari aanstaande de kracht met een zesde zal worden
uitgebreid. Wij zijn van mening dat ten
aanzien van de verandering van de positie van de individuele kracht nogal
wat problemen zullen moeten worden
opgelost, zeker wanneer wij het spoor
van de discussie op dat punt bekijken.
Er zijn immers nogal wat collega's met
twee medewerkers, waarbij de een op
de ene plaats en de ander elders in het
land functioneert. Dat maakt de rechtspositionele kant van het geval alleen
maar ingewikkelder.
Ik kom tot de uitbreiding van de fractiestaven. Het antwoord op de vraag,
of er sprake is van een structureel tekort
aan f ractiebestaffing, is wat subjectief
te geven. Ik denk dat het van fractie tot
fractie kan verschillen. In belangrijke
mate is subjectief bepaald, in welke mate inhoud kan worden gegeven aan die
functie. Ik meen dat er onvoldoende
zicht bestaat op de fractiebestaffing als
zodanig. Dat geldt zeker wanneer het
gaat om het zichtbaar maken van de
noodzaak van een uitbreiding. Onzerzijds bestaat die behoefte op dit moment niet; mogelijk bestaat zij bij anderen wel. Er kunnen andere wegingsfactoren zijn. In onze overwegingen
speelt duidelijk de gedachte een rol,
dat in deze Kamer binnenkort een aantal belangrijke financiële operaties zal
moeten plaatsvinden. Wij menen, dat
ook de Kamer daarbij een rol heeft te
spelen. Zij zal dat althans waar mogelijk moeten doen. Wij menen dat dat
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op dit punt zeker het geval zal kunnen
zijn. Daarom hebben wij begrip voor
het standpunt van het Presidium op dit
onderdeel.
Wij hebben problemen met de wat
ruw aandoende opheffing van de gidsendienst. De vraag is, waarom deze
dienst nooit aan zijn doel heeft beantwoord. Dat doet de vraag rijzen, of
deze dienst in het verleden niet wat al
te lichtvaardig is ingesteld. Ik kan mij
voorstellen, dat er voor zo'n dienst wel
degelijk een functie is. Ik verneem van
het Presidium gaarne het 'waarom' ervan nog eens wat uit te diepen. Ik
vraag mij af, of de taakomschrijving
ervan wel duidelijk is geweest en of de
afbakening van zijn taken ten opzichte
van die van andere diensten in dit gebouw wel altijd even scherp is geformuleerd. Men kan zich ook afvragen,
of de begeleiding tegen die achtergrond wel voldoende inhoud heeft gekregen.
Er is al vaker gesproken over het verstrekken van de onregelmatigheidstoeslag aan bepaalde categorieën
van kamerpersoneel. Ik heb begrepen
dat daarover met het Ministerie van
Binnenlandse Zaken overleg gaande
is. Ik heb ook begrepen, dat daarop
van de kant van Binnenlandse Zaken
een reactie moet komen. Kan het Presidium daarover thans iets meedelen?
Ik heb waardering voor de activiteiten die op het punt van de beveiliging
van het Binnenhof aan de gang zijn. Er
is een werkgroep Beveiliging Binnenhof ingesteld. In de stukken wordt gesproken over een rapport dat in de
maanden mei-juni zal komen. Wordt
datgene wat in het rapport wordt aanbevolen, de komende maanden operationeel gemaakt?
Mijnheer de Voorzitter! Eén van de
meest wezenlijke elementen in dit debat is het automatiseringsplan omtrent de parlementaire informatieverzorging. Je kunt zeggen, dat wij nu in
een min of meer definitieve fase zijn
aangekomen voor wat betreft de besluitvorming. Tot nu hebben de activiteiten zich beperkt tot studie en tot
voorbereiding van de uitvoering. Vanuit onze fractie zijn in het verleden
over het PARAC als zodanig nogal
eens kritische opmerkingen gemaakt,
soms terecht en soms misschien minder terecht. In ieder geval waren de ac
tiviteiten van het PARAC gedurende
lange tijd tamelijk onduidelijk. Dat
kwam ook door de aanvankelijk geringe bezetting van het PARAC; men
moest vanuit het niets met iets beginnen en op dat punt wil ik mijn waardering uitspreken.
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Kijkende naar het informatiesysteem als zodanig, rijzen er toch wel
een paar vragen. Gezien het rapport
van 1976 en gezien het definitieve
plan, is er toch wel sprake geweest van
enkele veranderingen. Vanuit een experimentele situatie is naar een concreet plan toegewerkt en ik ben het ermee eens dat essentieel in het geheel
zijn de gebruikerseisen die van de kant
van de Kamer worden gesteld. Een
belangrijk ander probleem is de financiële kant van het geval. Verder kun je
stellen dat automatisering in belangrijke mate een kwestie van organisatie is.
Die organisatie hangt weer samen met
de gebruikerseisen en metdefinanciële kant.
Een voor ons centrale vraag is hoe
het PARAC zich in de praktijk zal gaan
ontwikkelen. Op welk moment kan de
Kamer beslissen over een concreet
plan? Bij de vorige besprekingen van
de ramingen was de relatie naar de departementen toe een belangrijk gegeven. In de stukken wordt hierover ook
gesproken. Verleden jaar kwam naar
voren dat dit één van de essentiële elementen in de toekomstige planning
van de automatisering zou zijn. Dat betekende dat er inhoudelijk gezien een
goed zicht moest bestaan op datgene
wat uit de Kamer naar voren zou komen en op datgene wat vanuit de dëpartementen zou worden ingebracht.
Afgezien van de helderheid van de
stukken als het gaat om de legislatieve
informatie en de literatuurinformatie
menen wij toch dat het punt van de relaties naar de departementen toe te
vaag is gebleven. Misschien beoordelen wij het verkeerd, maar wij krijgen
sterk de indruk dat de inhoudelijke inbreng, van de kant van de departementen nogal in de marge is blijven
steken. Er is overleg geweest op ambtelijk niveau, maar het gaat ons erom
dat de informatie van de departementen ook functioneel in het plan zichtbaar moet worden gemaakt en dat het
niet kan blijven bij een aanduiding in
die zin, dat er gesprekken zijn met de
departementen en dat de departementen vertegenwoordigd zijn in enkele commissies en de stuurgroep,
hetgeen overigens niet onbelangrijk is.
We moeten echter blindvaren als
het gaat o m de vraag wat er nu precies
achter zit. Je kunt je dan de vraag stellen of niet naar een wat meer functionele verdeling moet worden omgezien. Het plan beperkt zich qua activiteiten tot wat in dit gebouw voorhanden is, terwijl je je moet afvragen of
niet een veel directere relatie naar de
departementen moet worden ingebouwd.
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Functioneel gezien zou men zich
kunnen voorstellen dat het departement van Justitie scherp wordt betrokken bij het systeem van bij voorbeeld
de wetten. Als dat zo is, zou dat georganiseerd in het plan naar voren moeten komen, maar dat gebeurt in feite
niet. Wellicht tasten w i j op dat punt
wat mis, maar in ieder geval lijkt ons
de functionele verdeling en de taakverdeling naar de departementen toe essentieel. Wij willen dat niet beperken
tot de departementen zelve, maar het
kan ook worden uitgebreid tot de informatie die elders voorhanden is,
waarbij ik denk aan universiteiten.
In het licht van mijn uitgangspunt of
het parlement zelf voor een automatiseringsplan moet zorgen of de relatie
naar de departementen moet uitbouwen, speelt ook de vraag, welke rol het
rijkscomputersysteem in het geheel
zal gaan vervullen. Die vraag blijft in
het plan open. Voorlopig, tot
1981/1982 blijft het parlement aangesloten op het rijkscomputersysteem en
daarna zullen wij een beslissing moeten nemen in welke richting het moet
gaan. Wanneer wij te zamen met de
departementen een automatiseringsplan opstellen, zeker op de Nederlandse schaal, moeten wij een dergelijk rijkscomputersysteem tot het hart
maken van de informatieverzorging.
Dat punt willen wij door het Presidium
nader toegelicht zien.
Wij kunnen wel in 1981 over de richting beslissen, öf een eigen computersysteem, öf aangesloten blijven op het
rijkscomputersysteem, maar vandaag
nemen wij toch een beslissing die
mijns inziens toch wijst in de richting
van het opzetten van een automatiseringsplan. Die vraag moet dus concreter worden gesteld. Het is uitstekend
dat wij die keuze in 1981 moeten maken, maar op een gegeven moment
komen wij toch aan op een point of no
return. Dat moet toch wel duidelijker
naar voren komen.
Nauw daarmee hangt samen het gehele kostenprobleem. Inventariseer ik
hetgeen in 1976 in de nota stond en
hetgeen er nu in het definitieve plan
staat, dan is duidelijk dat deze zaak
qua personele voorziening in aanzienlijke mate is teruggebracht. Wij hebben daarvoor waardering. Ik vraag mij
af, of er inderdaad tot 1986 16 mensen
nodig zullen zijn. Welke consequenties
heeft niet alleen het ontwikkelen van
een automatiseringssysteem voor het
parlement, maar ook voor het betrekken van alle departementen erbij. Dat
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vergt uiteraard meer dan alleen maar
die 16 mensen. Het brengt uiteraard
kosten met zich mee. Wij vinden het in
ieder geval noodzakelijk dat er op beleidsniveau een gesprek komt tussen
het Presidium van de Kamer en de Regering. Toen verleden jaar van de kant
van het Presidium is medegedeeld dat
de departementen aangesloten zouden
worden op het systeem hebben wij dat
benadrukt. Wij zijn hierin gesterkt door
hetgeen thans aan ons is voorgelegd.
Men zal onze reserves bespeuren en
wij verwachten op dit punt graag een
antwoord van het Presidium af.
Wat de kosten betreft, nog het volgende. Wanneer wij spreken over het
zichtbaar maken van de informatie
door middel van de toetsenborden en
de terminals, maakt het nogal verschil
uit of er in het gebouw enkele centrale
stations zijn, bij voorbeeld in de bibliotheek, of dat ieder individueel kamerlid op zijn kamer is aangesloten op een
terminal.
Je moet kunnen beschikken over de
informatie op het moment waarop je
die nodig hebt. Het moet niet nodig zijn
dat je in de rij staat bij zo'n terminal.
Misschien zie ik het te simpel. Je kunt
ook een tussenweg bedenken, maar
toch kom je op enigerlei wijze voor dat
probleem te staan. Ik vind dat wij daarop een wat concreter antwoord moeten hebben. Dit doet niets af aan mijn
waardering voor de helderheid van het
plan als zodanig, maar ik vind dat dit er
ook bij behoort. Op een aantal punten
ontbreekt essentiële informatie.
Een apart element in de discussie is
de relatie met het parlementair documentatiecentrum van de rijksuniversiteit te Leiden. De wetenschappelijke
invalshoek is een wat te smalle voor
hetgeen wij hier vragen. Je kunt je afvragen of onze gebruikerseisen in dat
systeem voldoende tot uitdrukking komen. Ik denk eigenlijk dat dit niet zo is.
Aan de andere kant kun je je afvragen,
of hetgeen van de kant van de wetenschap wordt ingebracht, aanvullend
op hetgeen wij als gebruikerseisen
naar voren brengen, niet meegenomen kan worden, waardoor het totale
informatieaanbod dat wij hier zichtbaar willen maken, vergroot wordt. Is
het systeem van de universiteit, zo dit
ontwikkeld wordt via PARAC, goedkoper? Zijn hierover cijfers beschikbaar?
Essentieel is voor ons een functionele
verdeling, zicht op de inhoudelijke inbreng van de kant van de departementen, natuurlijk in relatie tot de kosten,
maar met de nadruk op het functionele.
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Dan de nieuwbouw van de Kamer.
De resultaten van de prijsvraag mogen
toch wel als enigszins teleurstellend
worden beschouwd, niet de inbrengen zelf, maar wel het uiteindelijke
resultaat van de beoordeling. De vraag
is, wat wij nu moeten doen. Breekt een
nieuwe situatie aan? Is vertraging
denkbaar? Een nieuwe prijsvraag of
niet? Zal de Kamer zelf iets in ontwikkeling nemen? Mochten hieromtrent
gedachten leven bij het Presidium, dan
zouden wij het op prijs stellen, deze tegen het lichtte kunnen houden.
In de stukken is nog sprake van een
bouwcoördinator voor het jaar 1979,
die natuurlijk een wezenlijke functie
heeft, als je werkelijk overgaat tot de
bouw of tot een aanzet daartoe. Het
lijkt onze fractie overbodig, deze functionaris nu in de formatie op te nemen.
Deze functie is enigszins geclausuleerd naar voren gekomen in de stukken, maar wat ons betreft, kan deze
bouwcoördinator wel afgevoerd worden, al hangt dit ook een beetje af van
het antwoord op de vraag, wat er nu
met de nieuwbouw gaat gebeuren.
Er wordt al jaren gesproken over de
ventilatie in het Statenrestaurant. Het
schijnt dat er al vier jaar lang stukken
bij de rijksgebouwendienst liggen en
dat er niets mee gebeurt. Als dat zo is,
dan komt het mij voor, dat enige druk
in die richting niet ongewenst is.
Ik dank het Presidium voor de brief
van 16 februari over het onderzoek
naar de mogelijkheden om directe uitzendingen vanuit het kamergebouw
het land in te doen gaan. Het Presidium heeft de vraag hierover van verleden jaar positief gehonoreerd. Wij
constateren niet zonder vreugde, dat
het Presidium met instemming heeft
kennis genomen van het rapport dat
samen met de NOS is opgesteld. In de
aanbevelingen is het Presidium evenwel nogal terughoudend. Ik begrijp dit
ook wel. Immers, er is een grote diversiteit aan mogelijkheden o m hiertoe
over te gaan. De kosten zijn op een
aantal onderdelen echter niet gering
en zij dienen verantwoord te zijn. Bovendien dient de behoefte hieraan in
het land aanwezig te zijn. Wat dit betreft dienen er op een drietal fronten
afwegingen plaatste vinden.
Er wordt ook overleg gevoerd hierover met het Ministerie van CRM. Hoe
moeten wij ons dat overleg voorstellen? Gaat het daarbij daadwerkelijk om
het operationeel maken van bepaalde
mogelijkheden? Wij willen graag van
het Presidium op 16 februari van het
komende jaar, of eventueel eerder,
daarover enige rapportage ontvangen.
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Een mogelijkheid is, dat, nu in Den
Haag het CAI-systeem functioneert,
daarmee geëxperimenteerd wordt. De
aansluiting is betrekkelijk eenvoudig,
juist vanwege dat systeem. Wij willen
dit dan ook als een suggestie aan het
Presidium overbrengen. Daardoor zou
dit het karakter kunnen krijgen van een
experiment. Tegelijk kan de behoefte
bij de mensen op dit onderdeel worden getoetst. Immers, een van de problemen is, in welke mate de mensen in
een dergelijke aansluiting en een dergelijke presentatie van het kamergebeuren zijn geïnteresseerd. Realisering van deze suggestie maakt het mogelijk, de zaak op dit punt concreet te
onderzoeken. Wij zijn dan ook benieuwd naar het antwoord van het Presidium.

D
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Namens de fractie van D'66
wil ik graag woorden van dank en erkentelijkheid uitspreken ten aanzien
van het Presidium en allen die in dit
huis werkzaam zijn en die door hun inzet in het afgelopen jaar eraan hebben
meegewerkt, de Kamer zo goed mogelijk te laten functioneren. Zo langzamerhand heb ik genoeg afstand genomen van dit hoge college om dit zonder schroom te kunnen uitspreken.
Voor ons ligt het huishoudboekje zo zou je het kunnen noemen - van de
Tweede Kamer dat door ons moet
worden vastgesteld, waarna het door
de Regering kan worden ingebracht in
de rijksbegroting voor het jaar 1979.
Als leidraad bij deze raming hadden eigenlijk de resultaten van de enquête
van de Werkgroep Bewerktuiging
moeten dienen. Bij deze uitspraak
moet ik oppassen, want ook van die
groep ben ik lid. Toch is het jammer
dat de werkgroep nog niet tot definitieve conclusies is gekomen, waardoor
het ons ontbreekt aan een leidraad, die
goede diensten had kunnen bewijzen
bij de invulling van de begroting van
de Kamer. Mijn fractie is verheugd, dat
het Presidium dit ook zo ziet en in dit
verband de mogelijkheid van een suppletoire begroting heeft gememoreerd.
Hierop aansluitend, kom ik te spreken over de kosten van het fractiepersoneel. Het Presidium heeft principiële
wijzigingen in de opbouw van het op
te voeren bedrag uitdrukkelijk teruggespeeld naar de Kamer. De vermenigvuldigingsfactor ten behoeve van promoties en periodieke salarisverhogingen is met 1 % verhoogd tot 70.31.
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Het Presidium heeft blijkens de toelichtende nota niet vooruit willen lopen
op de conclusies van de Werkgroep
Bewerktuiging. Dat vinden wij toch
jammer omdat het Nederlandse parlement steeds meer achter dreigt te
gaan lopen bij de Regering. Een symptoom daarvan is misschien het aantal
belangrijke beslissingen dat voor de
deur staat. De heer Van der Sanden
heeft daarop ook al gewezen in verband met de ombuigingsoperatie.
Wil de Kamer haar taak tegenover
het zich steeds uitbreidende overheidsapparaat naar behoren blijven
vervullen, dan is een goede bestaffing
en bewerktuiging één van de allereerste prioriteiten. In het licht van die
overweging hebben wij het amendement van de heer Van der Sanden, dat
een verhoging van de vermenigvuldigingsfactor tot 78.20 beoogt, mede ondertekend.
In aansluiting hierop hebben wij in
het verslag gevraagd naar een bureau
van onderzoek. Onze gedachten aan
een dergelijk bureau vinden op het
ogenblik in de ogen van het Presidium
nog geen genade. Wij vinden dat jammer. Ons staat voor ogen een bureau
van onderzoek, analoog aan het door
het Amerikaanse congres in het leven
geroepen office of technology assessment, ook in Nederland op te richten.
Dat office of technology assessment is
een bureau van het Amerikaanse congres dat voor het congres onderzoekingen verricht naar nieuwe technologische ontwikkelingen en de maatschappelijke gevolgen daarvan.
De Wet op de parlementaire enquête
waarnaar in de nota naar aanleiding
van het verslag wordt verwezen, biedt
toch niet de mogelijkheden om hetgeen ons voor ogen staat te realiseren.
Wij nemen ons dan ook voor binnen
enkele maanden met een meer uitgewerkt voorstel te komen en dat aan de
Kamer voor te leggen.
Ik kom nu aan de relatie tussen het
parlement en de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid. De
fractie van D'66 is verheugd dat het Presidium blijk geeft van het zoeken van
contact met deze onafhankelijke informatie- en adviesraad voor het regeringsbeleid. D'66 heeft de indruk dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in principe wel open staat
voor suggestie tot onderzoek die vanuit
de Kamer gedaan zouden kunnen worden, maar dat daarvoor op het ogenblik
eigenlijk de formele, institutionele
structuur ontbreekt. De WRR heeft een
eigen werkprogramma en verricht op
het ogenblik onderzoek op verzoek van
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de Regering. De mogelijkheid o m onderzoek op verzoek van de Kamer te
doen, ontbreekt op dit moment.
Wij constateren dat het Presidium
en de Kamer op het ogenblik in een
overlegsituatie met de WRR zitten. Op
21 juni zal er opnieuw een gesprek
plaatsvinden. Mijn fractie vraagt het
Presidium dan aan de orde te stellen
de vraag welke mogelijkheden er voor
de Kamer zijn om onderzoeken en adviezen van de WRR te vragen. Hoe
denkt het Presidium over de contacten
met de WRR? Zouden deze via een bepaalde kamercommissie moeten lopen?
Het is mogelijk dat in de discussie
die door de heer De Beer kort geleden
bij de regeling van werkzaamheden is
gehouden dit punt al aan de orde is
gesteld. Is het plan inzake een bouwcoördinator, na het mislukken van de
prijsvraag, eigenlijk min of meer in de
ijskast gezet of verdient het aanbeveling deze functionaris onder de gegeven omstandigheden zo snel mogelijk
aan te stellen? Hoe denkt het Presidium over deze kwestie?
Ik kom nu op het punt van de kantinekosten. Het voorstel van het Presidium om het fractiepersoneel en persoonlijke medewerkers in staat te stellen gebruik te maken van een lunchbonnensysteem, wordt door mijn fractie toegejuicht. Wij hopen echter dat
dit er niet toe zal leiden dat de inzet
van het Presidium o m te streven naar
de totstandkoming van een personeelskantine zal verminderen.
Met het opvoeren van f 4,50 aan administratiekosten, voor hen die gebruik willen maken van een maandrekening, hebben wij uiteraard geen
moeite. Het openstellen van dezelfde
mogelijkheid voor het kamerpersoneel
komt ons ook juist voor.
Ik kom aan de contactgroep van het
fractiepersoneel en de persoonlijke
medewerkers. Het is duidelijk, dat
naarmate de persoonlijke bestaffing
van de leden toeneemt en daarnaast
gesignaleerd kan worden, dat er
steeds meer leden overgaan tot het
aanstellen van beleidsgerichte medewerkers, er problemen kunnen ontstaan tussen deze categorie en het van
oudsher bestaande fractiepersoneel.
Los van de vraag of dit een ontwikkeling is die de Kamer wenst - wij zullen
daarvoor misschien de conclusies van
de werkgroep-bewerktuiging moeten
afwachten - komt het ons als gewenst
voor, dat de positie van beide groepen
medewerkers op elkaar wordt afgestemd. Het is natuurlijk primair een
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Engwirda
zaak van de afzonderlijke fracties en de
individuele leden, maar daarnaast ligt
hier naar onze mening toch een taak
voor de Kamer als geheel. Wij hopen
dan ook, dat de Kamer serieus zal ingaan op de conclusies van de ingestelde contactgroep en dat zij haar verantwoordelijkheid in overleg met het Presidium in dezen zal aanvaarden.
Ik kom tot het PARAC; het is al eerder het pièce de résistance van deze
raming genoemd. Ik stel voorop, dat
mijn fractie onder de indruk is van de
degelijke opzet, die blijkt uit het automatiseringsplan voor de parlementaire informatieverzorging. Wij zijn ook
verheugd over de door het Presidium
gegeven garantie dat het PARAC al het
mogelijke zal doen om een goede samenwerking met het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) te bereiken.
Mogen wij uit de belofte van het Presidium om advies over de samenwerking tussen het PARAC en het PDC in
te winnen bij de stuurgroep, concluderen dat de werkzaamheden van het
PDC in het geheel niet bij de ontwikkeling van de plannen voor de automatisering betrokken zijn geweest? Dat zou
ons verbazen, aangezien het Presidium
het PDC behulpzaam is geweest,
zowel door het beschikbaar stellen van
ruimtelijke voorzieningen als door het
verstrekken van een startsubsidie.
Waarom heeft hierbij de overweging,
dat de Kamer bij het opzetten van een
eigen automatiseringssysteem zou
kunnen profiteren van de al door het
PDC opgedane ervaring, geen rol gespeeld?
Het door het PARAC ontwikkelde
systeem zal, naar ik begrijp, niet voor
1982 operationeel zijn, terwijl het dan
nog geruime tijd zal duren voordat het
databestand zover zal zijn uitgebouwd,
dat de automatisering echt voordeel
oplevert. Hoewel het PARAC een ander systeem wil dan het project van
het PDC blijft het de vraag of het door
het PDC opgebouwde databestand
niet voor de Kamer kan werden gebruikt. Wij hebben begrepen, dat voor
de periode 1963-1977 reeds veel parlementaire informatie in de computer is
opgeslagen.
Het lijkt daarom inefficiënt, geen gebruik te maken van deze reeds aanwezige databestanden, te meer daar ook
door het Presidium wordt geconcludeerd, dat de werkzaamheden bij het
PDC en het PARAC in eikaars verlengde liggen en dat het PARL-project en
het PARAC voor een deel dezelfde basisgegevens omvatten. Het komt ons
dan ook voor, dat de Kamers van een
nauwe samenwerking tussen deze
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twee projecten veel profijt kunnen
hebben wanneer reeds nu over een
ruim bestand op bepaalde onderdelen
kan worden beschikt. Is het mogelijk,
alsnog het door het PARAC voorgestelde systeem en het bij het PARLproject gevolgde systeem te combineren, waardoor zowel de voordelen van
het op korte termijn beschikbaar komen van meer materiaal, als de voordelen van het door het PARAC voorgestelde systeem op lange termijn beter
worden afgestemd op de behoeften
van de kamerleden?
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom aan
het parkeerprobleem.
Mijn fractie hoopt dat met de ingebruikneming van de parkeergarage
aan de Schedeldoekshaven in dit najaar het nijpende parkeerprobleem
voor alle bezoekers van het Binnenhof
zal kunnen worden opgelost.
Goede voorlichting aan een zo breed
mogelijk publiek over taken en werkwijze van de volksvertegenwoordiging
is in 1979 vanzelfsprekend. Een parlement dat functioneert in naam van het
Nederlandse volk mag niet vervallen tot
een beslissingsinstituut in anonimiteit.
Wij menen dan ook dat een door de afdeling Voorlichting te verzorgen magazine op uitstekende wijze zou kunnen
bijdragen aan de noodzakelijke dialoog
met de Nederlandse burgers. De fractie
van D'66 onderschrijft dit idee dan ook
van harte.
De persoonlijke medewerkers, de
BIK-krachten, hebben op dit moment
een niette onderschatten positie ingenomen in ons parlementaire werk. De
oorspronkelijke opzet, het verlenen
van administratieve hulp aan kamerleden, is langzamerhand gedeeltelijk
veranderd in een behoefte aan meer
politieke en beleidsgerichte bijstand.
De nu bestaande regeling kan hierin
niet helemaal voorzien en is hiervoor
eigenlijk te simpel van opzet. Het is
daarom begrijpelijk dat deze regeling
als onbevredigend wordt ervaren, niet
alleen door de medewerkers zelf die
met name de rechtspositieregeling te
mager achten, maar ook door de kamerleden die hun behoefte aan persoonlijke beleidsgerichte hulp moeilijk
kunnen bewerkstelligen via de huidige
regeling. Ons voorstel, tot een gedifferentieerde opzet te komen, vloeit hieruit voort.
Mijn fractie is er dan ook verheugd
over dat de gesprekken in de contactgroep lijken te leiden tot concrete
voorstellen voor een betere rechtspositieregeling voor de persoonlijke medewerkers. Wij achten dit een goede
zaak. Per 1 januari a.s. zal de BIK-regeling uitgroeien tot een volledige ver-

Raming

goeding voor een volledige administratieve hulp per kamerlid. Het lijkt
mij dan ook in het belang van de Kamer dat dan wordt gezorgd voor een
uniforme rechtspositieregeling voor
deze persoonlijke medewerkers. Weliswaar hebben zij een arbeidscontract
met de individuele kamerleden, maar
een goed personeelsbeleid voor deze
categorie is een zaak van de gehele Kamer. Het uitgangspunt dient dan ook
te zijn dat de Kamer als geheel verantwoordelijk is voor een goede rechtspositieregeling voor de persoonlijke medewerkers.
Wij hebben dan ook graag de motie
die waarschijnlijk straks door de heer
Kombrink zal worden ingediend, mede
ondertekend. Deze motie voorziet erin,
het Presidium ermee te belasten, in samenwerking met de contactgroep en
enkele specialisten een dergelijke regeling te ontwerpen.
De Voorzitter: Ik veroorloof mij een
opmerking over het gebruik van het
woord 'bestaffing'. Ik meen dat het
mede aan de Voorzitter van de vergadering is - de Voorzitter van het Presidium zal het mij mij eens zijn - z o r g te
hebben voor het woordgebruik in de
vergadering. De grote 'Van Dale' geeft
dit woord niet, maar geeft onder II bij
'staf' als bijvoeglijk naamwoord: 'niet
gemakkelijk iets begrijpend, inz. door
ouderdom of doofheid; suf.'
Ik denk niet dat dit de bedoelde betekenis is. Ik ben het woord ook niet in
de stukken tegengekomen. Hoewel ik
het niet buiten de orde verklaar, kan ik
mij voorstellen dat dit woord niet veelvuidig in het overige deel van het debat zal worden gebruikt.

D
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Met de bescheidenheid, die
mij eigen dient te zijn op het moment
waarop ik een collega moet vervangen
wat ik pas op een zeer laat tijdstip wist,
zal ik proberen mij zo goed mogelijk
van mijn taak te kwijten.
Om te beginnen wil ik mij aansluiten
bij de opmerkingen van dank en waardering die collega Engwirda heeft uitgesproken niet alleen in de richting
van het Presidium maar ook en vooral
in de richting van het personeel in
dienst van de Kamer. Kamerleden zijn
nog wel eens lastige klanten, wat een
aantal van de overbelaste diensten in
dit gebouw, zoals de telefooncentrale,
de afdeling reproduktie en de koffiekamer, 'aan den lijve' ondervinden. Ik geloof dat het goed is o m op een moment als dit aan dat personeel de dank
over te brengen voor het werk dat het
verricht.
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Mijnheer de Voorzitter! In mijn fractie wordt als een nijpend probleem ervaren - met excuses aan uw adres - de
'bestaffing'. Ik vind overigens dat het
mogelijk moet zijn nieuwe woorden,
die wij allen al in de mond nemen, in
het Nederlandse taalgebruik ingang te
doen vinden, maar ik zal dit woord niet
te vaak herhalen.
De Voorzitter: Ik laat dat aan uw bekende bescheidenheid over.
De heer Kombrink (PvdA): Zo is dat.
Wij begrijpen elkaar heel goed.
Mijnheer de Voorzitter! Het probleem van de assistentie van de Kamer, de kamerfracties en individuele
kamerleden is niet sinds kort onderwerp van discussie. Die assistentie
wordt al langer als probleem ervaren.
De afgelopen jaren hebben wij stap
voor stap kleine verbeteringen kunnen
bereiken in dat aspect van het f unctioneren van de Kamer. Steeds opnieuw
zal de vraag onder ogen moeten worden gezien in hoeverre de op een bepaald moment bestaande situatie voldoende toereikend is voor wat het
functioneren van de Kamer eigenlijk
vergt. De omvang van de werkzaamheden neemt toe. De mate, waarin
controle moet worden verricht en de
Kamer bezig is met beïnvloeding en
zelfs sturing van het beleid brengt met
zich dat steeds aan de orde dienttezijn
de behoefte aan een vergrote assistentie van Kamer, kamerfracties en individuele kamerleden.
Wij kunnen ons zeer goed vinden in
het amendement van de heer Van der
Sanden over de uitbreiding van het
personeel in dienst van de fracties. Dat
is een van de drie elementen die in deze discussie een rol behoren te spelen.
Maar ook na de eventuele aanvaarding
van dat amendement zijn wij er naar
de stellige overtuiging van mijn fractie
niet. De discussie over de omvang van
de assistentie die nodig is om ons
werk goed te kunnen vervullen dient te
worden voortgezet nadat wij daarover
binnenkort stukken aangereikt krijgen.
Waar de Kamer enige jaren geleden
heeft besloten een nieuwe vorm van
assistentie te introduceren in de vorm
van persoonlijke medewerkersvan kamerleden, dient ook stil te worden gestaan bij de positie waarin deze als categorie verkeren.
Het Presidium heeft in de nota naar
aanleiding van het verslag geschreven
dat een uniform minimumarbeidscontract, waarop de persoonlijke medewerkers al enige tijd aandringen, problemen met zich brengt. In de eerste
plaats zou daaronder dan niet kunnen
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vallen de assistentie die kamerleden
voor korte tijd verwerven bij voorbeeld
in de vorm van een studie-opdracht. In
de tweede plaats kon het Presidium
zich niet voorstellen dat de arbeidsverhoudingen zo cvereengekomen zouden kunnen worden tussen kamerleden en persoonlijke medewerkers dat
ingrijpen door middel van zo'n voorwaarde gerechtvaardigd zou zijn.
Daarbij past als reactie van onze kant
allereerst de vraag, waar dan wel die
verlangens van de medewerkers op
gegrond zouden zijn, als die arbeidsverhoudingen al zo prima geregeld
waren.
Het is goed eens even stil te staan bij
de kenmerken van de positie van die
persoonlijke medewerkers. In de praktijk is doorgaans een duurzame arbeidsverhouding aanwezig. De daarbij
aangepaste regelingen bestaan niet.
Dat is op zich in onze samenleving een
zeer ongebruikelijke zaak. Wat betreft
de arbeidsrechtelijke positie van deze
categorie medewerkers loopt de Kamer een heel stuk achter bij wat in de
samenleving gebruikelijk is. Het zou
onjuist zijn als Kamer dat element weg
te schuiven door te zeggen: Het is een
zaak tussen individuele kamerleden
en deze persoonlijke medewerkers, zeker daar wij, nu het instituut enkele jaren heeft gefunctioneerd, kunnen zeggen dat het een normaal element is geworden in de assistentie van de kamerleden.
Er is geen regeling bij plotseling vertrek van kamerleden. Een opzegtermijn ontbreekt. Ziekteregelingen en arbeidsongevallenregelingen zijn minimaal. In de praktijk komt het voor dat
er nauwelijks taakomschrijvingen
overeen worden gekomen.
Ik meen dat het van uitermate groot
belang is in principe positief op het
verlangen naar een betere regeling
van de rechtspositie van deze persoonlijke medewerkers te reageren en
daar als Kamer mee bezig te willen
zijn. Het argument van het Presidium
dat een uniform minimumcontract
moeilijk als voorwaarde is te hanteren,
moet terzijde worden geschoven, omdat het mogelijk moet zijn onderscheid
te maken naar de duur en de aard van
het werk waarvoor iemand wordt aangenomen. Studieopdrachten voor de
korte termijn zouden öf buiten dat minimumcontract kunnen worden gehouden öf zouden wellicht onder een
apart te ontwerpen tweede model kunnen vallen.
De discussie hierover is al enige tijd
gaande. Vorige sprekers hebben er al
op gewezen, dat ik wellicht verder zou
willen gaan dan het maken van opmer-

Raming

kingen. Dat klopt. Wij zouden het zeer
gewenst vinden, wanneer op korte termijn de rapportage van de contactgroep op tafel kwam te liggen, ten einde op korte termijn besluiten te kunnen nemen. Ik noem de datum van 1
oktober, voor welke de rapportage aan
de Kamer zou moeten worden overgelegd, mede met het oog op het tijdig
voorbereiden van de raming van de
Kamer voor volgend jaar. De discussie
daarover kan consequenties hebben
voor bij voorbeeld het leggen van accenten op versterking van de assistentie in de sfeer van medewerkers van de
fractie of in de sfeer van persoonlijke
medewerkers van kamerleden. Het is
dus van groot belang dat de discussie
tijdig kan beginnen. Wij menen dat wat
de verbetering van de rechtspositie betreft een ontwerp daarvoor vóór 1 januari 1979 optafel dient te zijn gelegd.
Wat dat betreft, mijnheer de Voorzitter,
heb ik de eer een motie in te dienen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Kombrink. Van Kemenade, Van der Sanden
en Engwirda wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over de raming van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor 1979;
overwegende, dat het de zorg van
de gehele Kamer is, dat de rechtspositie van de bij de individuele leden in
dienst zijnde medewerkers op verantwoorde wijze is geregeld;
van mening, dat dit momenteel in
onvoldoende mate het geval is;
nodigt het Presidium uit, na overleg
met de 'contactgroep', voor 1 januari
1979 een bevredigende regeling te
ontwerpen en deze ter kennis van de
Kamer te brengen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil nog enkele opmerkingen maken over de persoonlijke medewerkers en zaken, die daarmee verband houden. Wij menen, dat van de
mogelijkheid van een suppletoire begroting gebruik moet worden gemaakt, wanneer de adviezen van de
contactgroep leiden tot de wenselijkheid van een verbetering van het salarisniveau. Het uitgangspunt, dat de
persoonlijke medewerker alleen eenvoudige administratieve arbeid ver-
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Kombrink
richt, zal niet op voorhand overeind
moeten worden gehouden. Wij dienen
de zich ontwikkelende praktijk in het
oog te houden.
De buiten het gebouw gevestigde
persoonlijke medewerkers brengen
wel eens meer kosten met zich dan
die, welke in het gebouw zijn gehuisvest. Het Presidium onderkent dit in de
nota naar aanleiding van het verslag.
Het heeft hiervoor niet direct een oplossing en verzoekt de leden van de
Kamer suggesties naar voren te brengen. Ik wil een zeer voorzichtige poging ondernemen. Is het niet te overwegen kamerleden, die een BIK-kracht
thuis hebben, de mogelijkheid te bieden via het Rijksinkoopbureau kantoormateriaal ten behoeve van de persoonlijke medewerker te bestellen?
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans
te spreken over de situatie die is ontstaan, nadat de jury alle ontwerpen
voor de nieuwbouw van de Kamer
heeft afgekeurd. Hoe nu verder? Wij
vragen ons af, of het programma van
eisen niet de oorzaak is van dit oordeel.
Zou het Presidium de bouwbegeleidingscommissie niet willen vragen na
te gaan, in hoeverre dat het geval is?
Als dat de oorzaak is, dan zou de Kamer zich moeten afvragen, of tot een
bijstelling van het programma van eisen moet worden overgegaan. Deze
zaak kunnen wij op dit moment niet
overzien, maar hieraan zal wel aandacht moeten worden besteed.
Wij hebben in het verslag de vraag
aan de orde gesteld of op zaterdag ook
andere gebouwen dan het Binnenhof
kunnen worden opengesteld. Het Presidium antwoordde, dat degenen, die
daar hun intrek hebben genomen - bijvoorbeeld in de Vijverhof - van het begin af aan hebben geweten, dat zij
daar in het weekeinde niet terecht kunnen. Vervolgens wordt in de nota naar
aanleiding van het verslag opgemerkt,
dat het in noodgevallen mogelijk is de
beveiligingsbeambte op het Binnenhof 1 a voor een openstelling zorg te laten dragen. Verder wordt gesteld, dat
als tot een echte openstelling wordt
overgegaan, een extra beveiligingsbeambte zal moeten worden aangesteld.
Dat is zonde van het geld. Zou dat begrip 'in noodgevallen' niet wat ruim
kunnen worden geïnterpreteerd? Het
zou toch mogelijk kunnen worden gemaakt, dat bij de dienstdoende veiligheidsbeambte een sleutel kan worden
gehaald? Graag zou ik hierop een nadere reactie van de kant van het Presidium vernemen.
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Ik kom thans te spreken over het
werkoverleg, dat de diverse afdelingen
en diensten voeren. Wil de bijzondere
commissie van overleg dat werkoverleg goed kunnen begeleiden en stimuleren, dan moet zij naar de mening van
mijn fractie kunnen beschikken over
de verslagen van dat werkoverleg.
Ook de Bijzondere Commissie van
Overleg zelf heeft dat te kennen gegeven. Het Presidium is tot nu toe niet
verder gekomen dan te zeggen: die
verslagen liggen ter inzage. Gehoord
de opmerkingen die desalniettemin
zijn gemaakt, heeft het eraan toegevoegd: laten wij proberen een oplossing te vinden, die alle betrokkenen zal
kunnen bevredigen. Ik vrees dat het
laatste niet erg gemakkelijk zal zijn. Ik
denk dat er zal moeten worden gekozen. Het meest logische is eigenlijk: De
verslagen komen niet bij de Bijzondere
Commissie van Overleg terecht, of zij
komen er wel bij terecht.

Men moet dus niet het huidige onderscheid handhaven. Wij dringen aan op
een verdere verbetering.
De kostenvergoeding voor leden
van de Kamer die buiten het gebouw
deelnemen aan commissievergaderingen, hebben wij in het verslag aan de
orde gesteld. Het Presidium zegt: Wij
zullen ons beraden op de mate, waarin
het gewenst is die regeling te handhaven. Er is intussen enige tijd verlopen
tussen het uitbrengen van de nota
naar aanleiding van het verslag en dit
debat en wij vragen ons nu af, of het
Presidium de voortvarendheid heeft
kunnen opbrengen, zich al te beraden.
Zo ja, wat zijn de conclusies dan?
Mocht dat tot onze spijt nog niet zijn
gebeurd, dan zouden wij toch wel op
een zeer spoedige stellingname van
het Presidium willen aandringen, omdat deze regeling ons, gezien het niveau van de reiskostenvergoeding,
een anomalie lijkt te zijn geworden.

Als men kiest voor: in principe wel,
waarom dan ook niet: zonder meer?
Nu wordt een oplossing ergens tussenin gecreëerd, die weinig bevredigend is. Met de verslagen kan toch worden gewerkt en het argument dat het
remmend zal kunnen werken op de
openheid van het overleg doet zich dus
al voor in de huidige situatie. Ik heb
echter op grond van mijn contacten niet
de indruk, dat men daarvan een erg
groot probleem heeft gemaakt. Ik vraag
mij dus af, of wij niet moeten kiezen en
moeten zeggen: Als de bijzondere commissie die daarvoor is ingesteld meent
de begeleidingsfunctie en de stimuleringsfunctie alleen goed te kunnen vervullen, als zij over de verslagen kan beschikken, dan moeten wij daartoe besluiten.

De parkeerfaciliteiten vormen een
onderwerp, waarover vorige sprekers
reeds uitvoerig hebben gesproken.
Van onze kant zouden wij willen aandringen op de verbetering van de parkeerfaciliteiten op dagen, waarop de
Kamer niet vergadert. Het Presidium
heeft te kennen gegeven, bereid te zijn
overleg ter zake met de gemeente Den
Haag te openen, als de Kamer dat zou
wensen. Zou het Presdium in dat overleg de suggestie kunnen meenemen
dat de parkeerkaart op niet-kamerdagen op het parkeerterrein aan de Hofweg in ieder geval vrijstelling geeft
van de verplichting een bonnetje te kopen?

Over de maaltijdvergoedingen,
waarover reeds is gesproken, kan ik
beknopt zijn. In het verslag was niet alleen de regeling aan de orde gesteld
ten aanzien van de lunches; er werd
over de maaltijden in het algemeen
gesproken, met inbegrip van de warme maaltijden. De regeling die het Presidium voorstelt is op zich een stap
vooruit, maar gaat onzes inziens niet
ver genoeg, omdat daarmee geen oplossing is gevonden voor hen die hier
's avonds de maaltijd willen of moeten
gebruiken. Een dergelijke faciliteit bestaat er voor het personeel dat in
dienst van de Kamer is, inclusief de
hoogstbetaalden, wel, als wij goed zijn
geïnformeerd. Waarom geldt dat niet
voor de categorie lager betaalden,
waar het voor een groot deel om gaat?
Men moet niet een onderscheid maken tussen de categorieën medewerkers in dit gebouw, is onze stelling.
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De ervaring is dat het om een gering
aantal mensen gaat, als er geen openbare commissievergaderingen en dergelijke zijn. Er behoeft op deze manier
geen apart deel van het terrein te worden vrijgemaakt voor de Kamer. Overigens is de kans dat men een bon
krijgt niet geheel duidelijk, de een wel,
de ander niet. Ik weet niet hoe intensief de controle is en of er verschil in
beleid is bij degenen die met het bekeuringsbeleid zijn belast. Het moet
toch mogelijk zijn, op dit punt met de
gemeente Den Haag een regeling te
treffen.
Het Presidium wil 400 parkeerplaatsen vinden, waarvan 100 in het Schedeldoekshavenproject en 300 in de uitbreidingsplannen. Het stelt daarover:
'Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat bij de toewijzing van de
voor de Kamer beschikbare plaatsen
aan de leden voorrang zal worden verleend.'.
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Die voorrang komt mijn fractie niet
automatisch als vanzelfsprekend voor.
Hij vergt in elk geval nadere explicatie
van het Presidium. Het personeel van
de Kamer heeft aan parkeermogelijkheden niet minder en op niet-kamerdagen in verhouding tot de kamerleden misschien zelfs meer behoefte.
Ook is niet geheel duidelijk geworden
welke soort voorrang wordt bedoeld.
Wordt voorrang bedoeld wat betreft
de verdeling over Schedeldoekshavenproject en de uitbreidingsplannen,
dus dat bij voorbeeld de kamerleden
het dichtst bij de Kamer parkeren en
de anderen wat verder weg? Dit is dus
een geografisch criterium. Of wordt
gedoeld op het aantal plaatsen?
Ik ga er even van uit dat dit laatste
wordt bedoeld. Dan ontstaat de vraag
of het totaal van 400 plaatsen wel toereikend is. Anders zou er geen behoefte zijn aan een eventuele voorrangsregel. Dan is het de vraag of de inzet in
het overleg dat zal moeten worden gevoerd niet moet worden verhoogd, zodat er geen oneigenlijke voorrangsregels tussen verschillende categorieën
gebruikers van het Binnenhof vereist is
Graag verkrijg ik een antwoord op de
vraag of het getal 400 na een reële raming van het aantal benodigde plaatsen ontoereikend moet worden geacht,
gelet op de opmerking van het Presidium over een te creëren voorrangsregel
De dienst voorlichting heeft de afgelopen jaren in toenemende mate zeer
zinvolle activiteiten ondernomen. Wat
onze fractie betreft, dient het accent te
liggen op voorlichting en minder op
verkopen. Smaken kunnen echter verschillen; dat zij graag onderkend.
Wij zijn erg sceptisch over het plan
een geïllustreerd blad op te zetten. Er
zijn een aantal argumenten tegen aan
te voeren. Het kost nogal wat. In een
andere richting geven wij al de nodige
uitbreiding aan de activiteiten van de
Kamer. Wij moeten op het uitgavenpatroon blijven letten. Het Presidium
voert dat zelf overigens in een heel ander verband ook aan. Men zou kunnen
zeggen dat het een kwestie van prioriteiten stellen is. Ook is de vraag in het
geding aan welke soort voorlichtingsactiviteiten de meeste behoefte bestaat. Worden de activiteiten uitgebreid in de richting van bepaalde concrete groepen of heel in het algemeen
in de vorm van een blad dat een populair geschrift lijkt te moeten worden,
ergens tussen 'Libelle' en 'Tussen de
rails' in?
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Het moet geschikt zijn om in wachtkamers in te neuzen. Bovendien is het
de vraag hoe effectief het is. Voorlopig
gaat het om een jaarlijkse uitgave. Als
het aanslaat, moet de frequentie kennelijk later nog eens worden beoordeeld. Wat kun je echter kwijt in zo'n
jaarlijkse uitgave? Dat moet worden
vergeleken met wat anders in de voorlichtingssfeer met die centen zou kunnen worden gedaan. Wij menen dat
het brede publiek beter via andere wegen, zoals kranten, radio en t.v., kan
worden bereikt en door zich te richten
op geïnteresseerde groepen. Wij vragen ons af hoe het Presidium heeft
kunnen stellen dat de behoefte aan
een geschrift als bedoeld is gebleken.
Hoe is die behoefte afgewogen tegen
andere behoeften? Wij hebben een
amendement ingediend ten einde de
desbetreffende post uit de raming te
verwijderen.
Een niet onbekend lid van mijn fractie heeft enige tijd geleden problemen
gehad op het vlak van het laten vertalen van een in een buitenlandse taal te
houden speech. Wij vragen ons af, of
het niet mogelijk kan worden gemaakt
dat leden van de Kamer speeches in
een buitenlandse taal kunnen laten
omzetten. Ik denk dan aan vertaling
van het Nederlands naar een van de
drie bekende moderne talen door kamerpersoneel.
Ik kom tot de PARAC. Hoewel ik mij
op dat gebied niet geheel tot een deskundige heb kunnen maken, blijven bij
ons na het overigens uitvoerige antwoord van het Presidium op vragen
van de kant van de Kamer een aantal
vragen over. De vraag doet zich voor,
of de garanties die het Presidium blijkens de nota naar aanleiding van het
verslag meent te kunnen geven wat
betreft het werk van het Leidse instituut PDC, wel enige inhoud en betekenis hebben. De eerste garantie is dat
de resultaten van het werk van het
Leidse instituut zoveel mogelijk aan
ons werk ten goede komen. De vraag
is — uit de stukken wordt mij dat nergens duidelijk - in hoeverre het werk
van het Leidse instituut nog zinvol
blijft.
In de nota naar aanleiding van het
verslag lees ik, dat in het PARL-project
gegevens uit de wetenschappelijke ge
zichtshoek worden ingevoerd en PARAC basisgegevens uit documentaire
en beheerstechnische gegevens behandelt. Dat betekent natuurlijk niet
automatisch, dat die gegevens elkaar
zullen aanvullen en van een dubbelsysteem geen sprake is. In hoeverre is
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het zinvol het werk in Leiden voort te
zetten, als het PARAC-systeem geheel
op t o u w is gezet? Dat blijft voor ons
onduidelijk. In de tweede plaats vernemen w i j graag meer inhoudelijk over
de garanties dat het Leidse instituut
kan blijven profiteren van de diensten
van de Kamer, in het bijzonder van PARAC. Hoe is dat inhoudelijk geregeld?
Moet dat nog gebeuren?
Ik wil nog een opmerking maken die
met de beveiliging te maken heeft. Ik
kom daarop door de opheffing van de
gidsendienst. In de toelichting worden
hieraan niet veel woorden vuil gemaakt. Wel wordt twijfel uitgesproken
over de doelmatigheid van die dienst.
Ik neem aan dat die twijfel op zijn
plaats is. De eerste vraag die zich voordoet, is, of is nagegaan, of op de een of
andere manier een andere inhoud aan
de taak van deze medewerkers van de
Kamer kan worden gegeven, anders
dan het onderbrengen van een aantal
van hen bij de afdeling voorlichting. Ik
meen dat in het verleden door deze
medewerkers zelf wel suggesties zijn
geopperd. Sindsdien heb ik dit niet
goed meer kunnen volgen, maar de
vraag is, wat het Presidium op dat punt
onder ogen heeft gezien, voordat het
het besluit nam tot opheffing in plaats
van een andere taakinhoud te overwegen te zamen met de gidsen.
Het Presidium zegt vervolgens onderaan blz. 2 van de nota naar aanleiding van het verslag: 'Thans wordt getracht bij het wegvallen van deze kant
van de beveiliging daarvoor een betere oplossing te vinden. De gedachten
gaan daarbij onder andere uit naar het
in het gebouw surveilleren door beveiligingsbeambten.'.
Deze passage brengt ons tot het maken van een aantal opmerkingen.
Hoe stelt het Presidium zich dat surveilleren van veiligheidsbeambten
voor? Is het de bedoeling, dat passanten op de gang het gele briefje uit hun
zak moeten halen o m te tonen dat zij er
rechtmatig zijn? Moeten zij waar maken dat zij er op dat moment mogen
zijn en niet ten onrechte zijn nagebleven?
Mijnheer de Voorzitter! In mijn fractie heerst een zeker onbehagen over al
die veiligheidsbeambten in aparte uniformen, die surveilleren in de gangen,
over detectoren bij de uitgangen e.d.
Eén van mijn collega's zei onlangs dat,
wil je zonder piepgeluiden door de ingang naar binnen komen, je eerst je
pacemaker moet afzetten. Al met al
wordt er zo langzamerhand een sfeer
in het gebouw geschapen, die afbreuk

2804

Kombrink
kan doen aan openheid en het gevoel
van gastvrijheid, dat de bezoekers toch
moeten kunnen beleven. Dat er beveiliging nodig is, is ook voor ons duidelijk, maar is het gevaar niet aanwezig
dat het te gemakkelijk leidt tot een uitdijing van activiteiten, zoals bij alle
diensten en afdelingen het geval kan
zijn? Bestaat niet het gevaar dat er ook
activiteiten worden ondernomen, die
niet zo zinvol zijn en ten aanzien waarvan best een grotere terughoudendheid zou kunnen worden betracht?
Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte
maak ik graag van de gelegenheid gebruik om een wellicht wat pikante
vraag te stellen. Kan nog eens uiteengezet worden of de veiligheidsdienst
functionele contacten heeft met andere veiligheidsdiensten? Op welke
wijze en door wie wordt gecontroleerd
dat die veiligheidsactiviteiten beperkt
blijven tot waarvoor ze bedoeld zijn en
geen ongewenste vormen aannemen?
Welke greep houden wij hierop? Beveiliging is nodig, maar wij weten zo
langzamerhand niet meer wat er precies aan veiligheidsactiviteiten gebeurt. Ik meen dat dergelijke vragen in
alle openheid gesteld moeten kunnen
worden, zeker nu weer tot een uitbreiding van de veiligheidsdienst wordt
overgegaan. Deze vragen verdienen
ook in alle openheid een adequaat antwoord.
De vergadering wordt van 21.32 uur
tot 21.40 uur geschorst.
De Voorzitter: Ik moge eraan herinneren dat het een goed gebruik is van dit
Huis, dat het antwoord van achter de
tafel ongeveer de helft in beslag neemt
van de tijd die de Kamer in eerste termijn heeft gesproken.

D
De heer Vondeling (Voorzitter van het
Presidium): Mijnheer de Voorzitter!
Van enkele kanten is dank uitgesproken voor het werk dat het Presidium
"heeft verricht in het afgelopen jaar. Bovendien is dank uitgesproken aan het
adres van het personeel en daarvoor is
het Presidium bijzonder dankbaar. Uit
een enquête die enkele weken geleden is gehouden naar de ervaringen
van nieuwe kamerleden is gebleken
dat men in het algemeen uitermate tevreden is over de dienstverlening van
het personeel van de Kamer. Dit stemt
tot grote tevredenheid.
Er is nogal aandacht geschonken
aan de opheffing van de gidsendienst.
Hierbij is de vraag gesteld, of die
dienst niette lichtvaardig is ingesteld.
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Achteraf bekeken zou het antwoord
kunnen luiden dat dit wel eens het geval kan zijn. De gedachte die er oorspronkelijk aan ten grondslag lag, was
behalve de veiligheidskant dat w i j als
goede gastheren al onze gasten die
hier komen en de weg niet zo goed weten, de weg wijzen en begeleiden, niet
alleen halen en brengen tot de plaats
waar zij moeten zijn, maar ook daarna
terugbrengen. Dat is een illusie gebleken. Toen de kant van de veiligheid
nog sterker naar voren kwam, is vanuit
dat oogpunt bekeken gebleken dat de
gidsendienst niet aan de verwachting
beantwoordde.
Er is gevraagd, of niet andere taken
door de gidsen zouden kunnen worden verricht. Het antwoord erop luidt
bevestigend; het is de bedoeling dat
w i j binnenkort de twee dames die dan
nog gidsendiensten verrichten bij de
afdeling voorlichting inschakelen. Dat
gebeurde van tijd tot tijd ook al. Wij
zijn ervan overtuigd dat zij ook op die
wijze nuttig werk voor de Kamer kunnen doen en ook werk dat hun waarschijnlijk ook persoonlijk veel meer bevrediging schenkt.
Er zijn ook vragen gesteld over de
toelageregeling. Zoals al is opgemerkt
zijn wij daarover in correspondentie
met de Minister van Binnenlandse Zaken. Het Presidium heeft voor de tweede maal in antwoord op een antwoord
van deze Minister aan hem zijn mening voorgelegd en wel op 22 februari
1978. Tot op dit moment is daarop nog
geen antwoord ontvangen en wij
wachten dat antwoord af. In algemene
zin wil ik hierover nog opmerken - ik
meen te weten dat hiervoor allerwegen begrip bestaat - dat wij als doel
hebben dat de mensen die werken bij
de Kamer in vergelijkbare omstandigheden kunnen werken als het rijkspersoneel. Op die basis zijn diverse voorstellen ontwikkeld waarover wij antwoord van de Minister van Binnenlandse Zaken verwachten. Dit wil niet
zeggen dat wij ons zonder meer zullen
aansluiten bij de opvattingen die deze
Minister op dit punt heeft. De Kamer
heeft op dat punt natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid.
Er is gesproken over de samenwerking tussen de bewoners van het Binnenhof met betrekking tot de veiligheid. Een tweetal werkgroepen is daarmee al geruime tijd bezig. Een van de
werkgroepen is klaar met het werk. De
andere zal waarschijnlijk eind juli haar
werk kunnen afronden. Wanneer die
ambtelijke voorbereiding zal zijn voltooid, dan zullen de eerst-verantwoordelijken voor de diensten die aan het
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Binnenhof zijn gevestigd, samenkomen o m te proberen, tot een zo sluitend mogelijk geheel van afspraken te
komen.
Wij zullen aan de bijzondere commissie voor overleg voorstellen o m
het werkoverleg eens wat uitvoeriger
in een rechtstreeks contact tussen Presidium en de bijzondere commissie te
bespreken, omdat het stellig ook de
bedoeling van de bijzondere commissie is, dat het werkoverleg zo goed mogelijk aan zijn doel beantwoordt. Op
dit moment is uit een aantal van die
groepen naar voren gekomen dat
men nogal wat bezwaren ziet in het
overleggen van die verslagen, omdat
als gevolg daarvan het overleg misschien op bepaalde punten een beperkter karakter zou hebben dan anders het geval zou zijn. Hierover zullen
wij dus waarschijnlijk een gesprek met
de bijzondere commissie voor overleg
hebben. Ik hoop dat wij hiervoor een
oplossing kunnen vinden die optimaal
is voor de bedoeling van het werkoverleg.
Ik zie dit wel met vertrouwen tegemoet. Ik moet overigens zeggen dat de
opmerking van de heer Kombrink hierover hout snijdt. Wel ter inzage leggen
en niet toesturen kan natuurlijk geen
principiële aangelegenheid zijn. O f w e l
of niet. Ik geloof dat dit ook wel het
standpunt van het Presidium zou kunnen zijn. Het behoeft echter niet meer
zo lang te duren. Ik neem aan dat w i j in
september of oktober hierover wel definitief tot overeenstemming zullen komen. Dat is in ieder geval de bedoeling
van het Presidium.
Met betrekking tot de nieuwbouw
doe ik er misschien het beste aan, voor
te lezen, wat de bouwbegeleidingscommissie gisteren heeft geschreven
aan het Presidium:
'De bouwbegeleidingscommissie
heeft zich in de vergadering, gehouden op donderdag 8 juni, beraden over
enkele vragen die zijn gerezen na het
bekend worden van het teleurstellende resultaat van de prijsvraag voor de
uitbreiding van het huidige kamergebouw. Unaniem is de commissie tot de
slotsom gekomen dat het mislukken
van de prijsvraag geen oorzaak van
vertraging mag zijn in de procedure
welke moet leiden tot de keuze van de
architect. De commissie zal de Minister van dit standpunt schriftelijk op de
hoogte stellen.
De bouwbegeleidingscommissie
hoopt, voorafgaande aan publikatie
van het juryrapport, nog vóór het zomerreces met de jury van gedachten te
wisselen over de vraag, welke bruikba-
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re elementen in de ingezonden plannen voor de jury aanleiding waren tot
het uitloven van een premie. Ook zou
de commissie aan de jury de vraag willen voorleggen, hoe het programma
van eisen in het werk van de architecten heeft gefunctioneerd. Tijdens deze
gedachtenwisseling zou kunnen blijken, dat zowel op grond van gewijzigde behoeften als op grond van reeds
door de jury aan te geven aspecten die
na de planbeoordeling op de voorgrond zijn getreden, een wijziging van
het programma van eisen noodzakelijk
is.'
Daarna schrijft de bouwbegeleidingscommissie dat zij graag van het
Presidium zal horen, of naar zijn oordeel een eventuele wijziging van het
programma van eisen niet een nader
oordeel van de Kamer zal vergen. De
vraag stellen is haar ook al beantwoorden. Ik ben ervan overtuigd, dat het
antwoord van het Presidium bevestigend zal luiden.
Het Presidium heeft in voorlopige
zin al over deze zaak gesproken en is
tot de conclusie gekomen, dat het buitengewoon betreurenswaardig zou
zijn, als de gang van zaken een vertraging tot gevolg zou hebben. Wij willen
graag ons best doen om de opdrachtgever, de Rijksgebouwendienst, zo nodig
aan te sporen, zodat een dergelijke vertraging niet behoeft op te treden.
Ook heeft de bouwbegeleidingscommissie in een brief van 12 juni jl.
aan allen die werkzaam zijn in de gebouwen van de Tweede Kamer mededeling gedaan van de gang van zaken,
onder andere ten aanzien van de resultaten van inspraak en het voorlopig
oordeel van de jury daarover. Voordat
wij een beslissende stap kunnen doen,
voor zover deze van ons wordt gevraagd, is het beter eerst het juryrapport af te wachten. Dat rapport zal ook
niet meer zo vreselijk lang op zich laten wachten. Het is de bedoeling, dat
het juryrapport de komende maand
verschijnt. Als de Kamer weer terug is
van reces kunnen er, naar ik hoop, wat
dat betreft spijkers met koppen worden geslagen.
De vraag is gesteld, of een bouwcoördinator wel nodig is. Het zou best
eens kunnen zijn, dat hij nog meer nodig is dan wanneer de prijsvraag wel
een succes zou zijn geweest. Het hangt
er enigszins van af wat de Rijksgebouwendienst straks gaat doen. Ik kan mij
echter een gang van zaken voorstellen,
waarbij een versnelling optreedt, die
eerder tot de wenselijkheid van de inschakeling van een bouwcoördinator
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leidt. Daarover durf ik nu nog geen uitspraken te doen. Wij hebben ook een
beginselbeslissing gevraagd. Ik hoop
dan ook dat de Kamer zichzelf zo'n
bouwcoördinator gunt, wanneer die
op een bepaald moment echt nodig is.
Er is een opmerking gemaakt over
de ventilatie in het restaurant. Het probleem was mij niet bekend. Overigens
wil ik graag aan alle leden van de Kamer en alle medewerkers aanbevelen
als er zich problemen voordoen, die zo
mogelijk rechtstreeks met de meest
betrokkene op te nemen. Dit kan wel
eens tot snellere resultaten leiden dan
wanneer dergelijke kwesties bij de behandeling van de raming worden besproken. Mij is echter meegedeeld, dat
aan het probleem van de ventilatie in
het restaurant hard wordt gewerkt.
De kwestie is aan de orde gekomen
o m de Vijverhof in noodgevallen open
te stellen. Aan het adres van de heer
Kombrink merk ik op, dat het bepalen
van de mate van de nood aan de leden
is voorbehouden. Wanneer een lid in
nood zit en in het weekeinde iets in de
Vijverhof zou moeten doen, ben ik ervan overtuigd, dat men dat lid heel
graag in de gelegenheid wil stellen
van de Vijverhof gebruik te maken
door het ter beschikking stellen van de
sleutel.
Met betrekking tot de kantinekosten
merk ik op, dat het ook ons echt erg
veel plezier zou doen - dit hebben w i j
al twee maal schriftelijk bevestigd - als
wij op korte termijn tot een geschikte
kantine zouden kunnen komen. Dit zou
'ons heel wat problemen kunnen besparen. Van de Directeur der Diensten
heb ik begrepen, dat het een heel klein
beetje gaat gloren, in die zin, dat er
misschien een mogelijkheid hiertoe te
vinden is in een van de gebouwen
waarover wij binnen niet al te lange
tijd geheel of gedeeltelijk kunnen beschikken. Misschien heb ik hiermee al
iets te veel gezegd. In ieder geval doen
wij ons uiterste best.
Er moet natuurlijk wel een redelijk
verband bestaan tussen de kosten,
vooral de kosten van inrichting, en de
baten, die men daaruit kan krijgen.
De heer Van der Sanden heeft nog
gevraagd op welke dagen de lunchbonnen voor fractiepersoneel en persoonlijke medewerkers van leden zullen gelden. Lunchbonnen zijn lunchbonnen. Zij gelden voor de periode
tussen ongeveer 12.00 uur en 14.00
uur. Het genoemde personeel zal ze elke werkdag kunnen gebruiken. Dat is
normaal van maandag tot en met vrijdag.
Er is van enkele kanten de vraag
gesteld of de fractiemedewerkers - ik
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neem aan dat men dan ook de persoonlijke medewerkers bedoelt - ook
niet zouden kunnen profiteren van een
regeling als die, welke geldt voor het
rijkspersoneel. Ik zie dat probleem eigenlijk niet. Het is toch mogelijk dat de
fracties dezelfde faciliteiten verlenen
aan hun personeel als het Rijk? Het is
gewoon een kwestie van misschien
enkele honderden guldens. Men zal
dan uit het bedrag dat de fracties ter
beschikking hebben die mogelijkheid
moeten creëren. Het is een misverstand dat met name de maaltijdvergoedingen door het restaurant zouden
worden gegeven. Dat is beslist niet het
geval. Het moet betaald worden uit de
totale kostenpost voor het personeel.
Precies hetzelfde geldt dan ook voor
het fractiepersoneel. De fractie kan dat
dus ook doen. Ik ben ervan overtuigd
dat de fracties, in gevallen dat de medewerkers ook 's avonds moeten werken, dat al doen. Wat dat betreft is er
toch weinig verschil.
De heer Kombrink (PvdA): Hoe zit het
dan met de persoonlijke medewerkers
die niet bij de fractie als zodanig in het
geding zijn? U merkte al op dat de
vraag geformuleerd was ten aanzien
van het fractiepersoneel, maar dat weilicht ook de persoonlijke medewerkers
werden bedoeld. Is daartussen naar
het oordeel van het Presidium verschil
of kan het voor hen ook worden geregeld?
De heer Vondeling (PvdA): De werkgever, in dit geval het kamerlid, kan dat
en behoort dat, als ik het voorzichtig
mag zeggen, te doen wanneer die medewerker in dienst van het kamerlid
ook 's avonds hier moet zijn. Dan moet
er toch een regeling worden getroffen
voor de kosten die de medewerker
heeft gemaakt om hier te eten?
De heer Kombrink (PvdA): Goed, dat is
één ding. De fracties krijgen een bepaalde mogelijkheid hun personeel te
vergoeden. Voor de persoonlijke medewerkers van de kamerleden gebeurt
dat via een ander kanaal. Moet dit kostenbestanddeel dan, afgezien van de
vraag of het weinig is of niet, in het
vergoedingssysteem worden opgenomen of moet het uit eigen zak worden
betaald? Dat is de principiële achtergrond van de opmerkingen die zijn gemaakt. Dan komen wij opnieuw bij de
raming van de Kamer terecht.
De heer Vondeling (PvdA): Het is er
niet in begrepen. Dat kan nog eens een
apart punt zijn bij het bekijken van de
arbeidsovereenkomst. De heer Kombrink zal het echter met mij eens zijn
dat het hoogst waarschijnlijk zelden
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voorkomt dat een persoonlijke medewerker na de normale kantoortijd hier
nog aan het werk is. Dat staat echter
ter beoordeling van het kamerlid. Deze
zal moeten proberen uit het totale bedrag dat hij ter beschikking heeft, ook
die voorzieningen te treffen. Zou het
dan enkele tientallen keren in het jaar
voorkomen, dan zou dat kamerlid weilicht uit de eigen vergoeding die hij
krijgt, daarin kunnen voorzien. Ik zeg
dit voor mijn eigen rekening.
Van verschillende kanten is opgemerkt, dat de werkgroep bewerktuiging niet voldoende ver is gevorderd.
Ik ben het ermee eens, dat dit buitengewoon betreurenswaardig is. Wij zullen nog even moeten wachten voordat
wij resultaten van deze werkgroep zullen zien. Als er voor het nieuwe jaar
bijzondere maatregelen moeten worden getroffen, mogen wij aannemen,
dat wij tegen de tijd dat wij hier de begroting van de Kamer gaan behandelen - dat zal waarschijnlijk de laatste
week va n oktober of de eerste week
van november zijn - over die gegevens beschikken. Mocht dat aanleiding
geven tot een niet al te omvangrijke
wijziging van de begroting, dan zal die
naar mijn mening waarschijnlijk op dat
laatste moment nog wel kunnen worden aangebracht.
De heer Van der Sanden (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Hoe stelt de Voorzitter van het Presidium zich dat voor?
Ik weet niet of dit een principiële vraag
is. Bij de behandeling van onze begroting c.q. de begroting voor de Hoge
Colleges van Staat zijn w i j in discussie
met de Minister van Binnenlandse Zaken, terwijl wij onze huishouding hier
plegen te regelen en vervolgens het
resultaat van de discussies hier aan de
betrokken bewindslieden c.q. bewindsman aanbieden. In de suggestie
die de Voorzitter van het Presidium nu
doet, zegt hij eigenlijk dat de Kamer altijd van het recht van amendement gebruik kan maken. Dat is op zich volstrekt duidelijk, maar in de discussies
die wij tot nu toe met het Presidium
hebben gevoerd - en dat is ook een
traditie in dit h u i s - hebben wij altijd
de hoogte van de raming van de Kamer op dit tijdstip met elkaar vastgesteld. Als er een suppletoire begroting
zou moeten worden ingediend, dan
zou het initiatief altijd - behoudens bij
enkele posten waarvoor het Presidium
het initiatief aan de Kamer overlaat bij het Presidium liggen.

Als het enigszins mogelijk is, moet dit
het geval zijn. Ik herhaal de verleden
jaar gedane opmerking dat wij nog
niet tot een afgerond overleg met de
Regering zijn gekomen over de drukkosten van de Handelingen. Toen heb
ik ook al gezegd, dat het mogelijk is dat
wij in een later stadium tot een wijziging van de begroting zullen komen. In
dit geval is dat misschien ook mogelijk. Het hangt natuurlijk ook af van de
grootte van het bedrag. Het kan best
zijn, dat daarvoor de begroting niet wezenlijk behoeft te worden veranderd en
dat wij het benodigde bedrag zouden
kunnen vinden binnen de posten die
daarvoor op het ogenblik al zijn gereserveerd.
De heer Van der Sanden (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Daarmee ben ik het
eens, maar daarmee beantwoordt de
Voorzitter van het Presidium niet mijn
vraag, of hij het juist vindt dat de Kamer bij zo'n hoofdstuk gebruik maakt
van het recht van amendement.
De heer Vondeling (Voorzitter van het
Presidium): Mijnheer de Voorzitter!
Dat is niet onjuist. Tussen volgende
week en het tijdstip van behandeling
van de begroting, hoofdstuk II, moet
het mogelijk zijn tot zekere aanpassingen te komen wanneer zich nieuwe feiten voordoen of wanneer de Regering
tot een ander inzicht is gekomen. Het
is echter in de gegeven omstandigheden niet verstandig en ik wil het ook nu
op geen enkele manier aanmoedigen.
Wij moeten proberen nu de ontwerpbegroting vast te stellen en ons daaraan
zo enigszins mogelijk houden wanneer
die is aanvaard.
De Voorzitter: Volstrekt formeel gesproken, lijkt het mij echter dat de Kamer haar recht van amendement op
deze posten niet geheel kan verwerken
in deze ramingsbehandeling.
De heer Vondeling (Voorzitter van het
Presidium): Mijnheer de Voorzitter! De
Regering - en zeker de Minister van
Binnenlandse Zaken - z a l op dit punt
niet al te zeer verrast zijn, omdat al tijdens de kabinetsformatie van de vorige zomer het Presidium enkele keren
degenen die aan die kabinetsformatie
hebben meegedaan heeft gewezen op
de wensen die nog bij de Kamer leven.
Bij de behandeling van de begroting
voor de Hoge Colleges van Staat is dat
nog eens herhaald. Ik herinner mij, dat
de Minister van Binnenlandse Zaken
toen heeft gezegd, dat hij afwacht wat
er vanuit de Kamer naar voren komt.

De heer Vondeling (Voorzitter van het
Presidium): Mijnheer de Voorzitter!

Men zal er enig begrip voor hebben,
dat wij nu op een bepaald punt een
licht voorbehoud maken, omdat

Tweede Kamer
13 juni 1978

Raming

een overleg nog niet helemaal is afgerond. Ik herhaal, dat ik het eens ben
met de heer Van der Sanden, dat wij
het niet moeten doen wanneer het
enigszins mogelijk is. Wij moeten dan
maar een jaartje wachten, lijkt mij.
De heer Van der Sanden (CDA): Het is
toch niet verwerpelijk? Ik ben het met
u eens dat wij onder geen enkele omstandigheid afstand moeten doen van
het recht van amendement dat wij
hebben. Dit is buiten discussie. De
structuur van dit overleg loopt echter
vaak langs het andere kanaal. Als er
binnen de Kamer overeenstemming
bestaat op basis van de discussie die
wij nu met elkaar voeren, waarin het
Presidium zelf heeft gezegd dat de mogelijkheid van een suppletoire begroting openstaat, kan dit iangs het kanaal
van het Presidium naar de Minister
gaan, die dan een nota van wijzigingen
indient. Dit lijkt mij de meest efficiënte
methode in zo'n situatie.
De heer Vondeling (Voorzitter van het
Presidium): Over de vraag naar de wijziging die vanuit de Kamer wordt voorgesteld met betrekking tot het bedrag,
uitgetrokken voor fractiemedewerkers,
hebben wij op verschillende manieren
al schriftelijk van gedachten gewisseld. Het Presidium blijft op het standpunt staan dat, wanneer de Kamer op
dit punt structurele veranderingen wil
aanbrengen, het initiatief hiertoe niet
in de eerste plaats bij het Presidium
behoort te liggen, maar dat de Kamer
dit voorstel zelf moet doen. Het voorstel is er nu. De Kamer zal hierover
naar ik aanneem donderdag a.s. of volgende week dinsdag beslissen.
De heer Engwirda heeft gesproken
over een bureau voor onderzoek zoals
het Amerikaanse Congres heeft ingesteld. Met grote belangstelling zullen
wij dit voorstel afwachten. Ik verzoek
de heer Engwirda, als het enigszins
kan, dit voorstel zo tijdig in te dienen
dat wij hierover eventueel bij de behandeling van de begroting van de Hoge Colleges voor de eerste keer van gedachten kunnen wisselen. Het lijkt mij
plezierig, als dit kan.
De heer Engwirda (D'66): Om mijn gedachten te bepalen vraag ik u, wanneer ik dan het voorstel moet indienen. U weet dit beter dan ik.
De heer Vondeling (Voorzitter van het
Presidium): Het zou plezierig zijn als
wij omstreeks 1 oktober a.s. dit voorstel hadden, liever nog iets eerder.
Ik kom nu bij de persoonlijke medewerkers. Het doet mij zeer veel plezier
dat vanuit de Kamer geen nieuwe aandrang is gekomen over de status van

2807

Vondeling
de contactgroep. Ik heb de drie of vier
vergaderingen die er zijn geweest, bijgewoond. Ik meen te mogen zeggen
dat het overleg niet alleen plezierig is
geweest, maar ook al vruchten heeft
afgeworpen. De vertegenwoordigers
van de persoonlijke medewerkers kunnen alles aan de orde stellen. Dit geldt
natuurlijk ook voor de f ractiemedewerkers. Wij hopen dat beide kanten hiermee hun voordeel kunnen doen. Dit
geldt ook voor de sociale positie van
de persoonlijke medewerkers.
Ik wijs er overigens op - hierover is
enig misverstand geweest - dat het
bedrag dat de leden volgend jaar kunnen besteden voldoende is om hiervoor geschoolde secretaresses, zoals
bij de rijksoverheid werken, te kunnen
aanstellen.
In een werkgroepje wordt gewerkt
aan een aantal regelingen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden. Men
kan bijna spreken van een minimumarbeidsovereenkomst, een woord
dat door de heer Kombrink is gebruikt.
Hierover is een motie ingediend. Daarover merk ik op dat ik, als ik haar goed
heb begrepen, niet zonder meer kan
instemmen met de stelling, dat het de
zorg van de gehele Kamer is dat de
rechtspositie van de bij de individuele
leden in dienst zijnde medewerkers op
verantwoorde wijze wordt geregeld.
Het gaat mij enigszins ver. Naar mijn
mening - z o hebben wij het steeds
gesteld - is het de allereerste zorg van
iedere werkgever, dus ieder lid, dat de
positie van de werknemers op verantwoorde wijze is geregeld. Ik kan mij
haast niet voorstellen dat dit niet op
een behoorlijke manier gebeurt. In ieder geval zijn de diensten van de Kamer bereid, alle mogelijke medewerking te geven als er twijfelpunten zijn.
Er zijn natuurlijk nogal wat kamerleden
die nooit werkgever zijn geweest. Ik
kan mij voorstellen dat zij graag de nodige hulp krijgen. Deze is bij voorbaat
gegeven.
Ik mag eraan herinneren dat de fractie van het CDA al enige tijd geleden
een model heeft ontwikkeld dat ter
beschikking staat en waarvan deskundigen op dat terrein hebben verklaard
dat het een heel behoorlijke modelovereenkomst is. Ik meen dat daarbij
ook gebruik is gemaakt van de diensten van de Kamer. Het is dus zo dat
wij niet bij nul behoeven te beginnen.
Men kan bij wijze van spreken naar de
fractie van het CDA gaan en om dat
model vragen. Als men twijfels heeft
of men wel een goede werkgever is,
kan men dat heel snel te weten komen
en die twijfels doen verdwijnen. De ge-
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dachten in de contactgroep gaan inderdaad in de richting van een uniform
minimumcontract. Ik denk ook wel dat
wij de datum 1 oktober met groot gemakzullen kunnen halen. De heer
Kombrink heeft gezegd er van uit te
gaan, dat het dan uiteindelijk vóór 1 januari voor elkaar is. Ik dacht dat er op
dat punt helemaal geen moeilijkheden
behoefden te zijn.
Ik mag overigens wel even opmerken dat het Presidium wordt uitgenodigd om een bevredigende regeling te
ontwerpen na overleg met de contactgroep en dat dat niet zo moeilijk is,
maar dat het grote probleem is wie in
de praktijk moet toezien op de toepassing van die regeling. Ik zou er heel
weinig voor voelen - dit is vooriopig
mijn persoonlijke mening - als het Presidium de waakhond van de leden zou
worden en zou moeten controleren of
die regeling wel goed zou worden uitgevoerd. Dat zou geen plezierige situatie zijn. Ik geloof dat van ons wel mag
worden verwacht, dat wij een minimumovereenkomst ter beschikking van
de leden stellen - en dat zullen wij ook
graag doen - maar niet dat wij verder
gaan. Ik aarzel althans op dit punt. Het
stuit mij tegen de borst maar misschien
dat ik op een later tijdstip toch overtuigd word van de wenselijkheid daarvan. Ik wil wel opmerken dat de indieners van de motie daarin dit p u n t - m i s schien wel het belangrijkste punt! - niet
hebben aangeroerd.
Het ter beschikking stellen van kantoormateriaal voor medewerkers thuis
is geen enkel probleem. Men krijgt het
natuurlijk in bruikleen. Het is niet de
bedoeling dat kantoormateriaal ten
behoeve van kamerleden in bruikleen
wordt gegeven. Het is echt ten behoeve van persoonlijke medewerkers van
leden die van hun diensten thuis, dus
in hun woonplaats, gebruik maken.
Ik kom thans tot het parkeren. Ik wil
graag ons aller herinnering opfrissen.
De Kamer heeft bij het opstellen van
het programma van eisen voor de
nieuwbouw geconcludeerd dat er parkeerplaatsen voor 600 a 700 auto's
voor de Kamer beschikbaar zouden
moeten worden gesteld. Het uitgangspunt was dat er ongeveer 300 auto's
in de garage van het nieuwe gebouw
zouden kunnen worden geparkeerd en
dat voor de andere 300 a 400 auto's
een andere oplossing zou moeten
worden gevonden.
Dat is één kant van de zaak. Een andere kant is dat de Kamer een aantal
jaren geleden de beslissing heeft genomen dat het Binnenhof autovrij
moet worden gemaakt en dat die beslissing niet is herroepen. Welnu, de
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vorige Minister-President heeft
gesteld dat als het Binnenhof autovrij
wordt gemaakt niet alleen een aantal
'bewoners' van de Tweede Kamer
daardoor zou worden gedupeerd (dat
wil zeggen een paar honderd meter
verder naar een plaatsje voor hun auto
zouden moeten gaan zoeken) maar
ook de andere 'bewoners' van het Binnenhof. Zijn stelling was, dat dus als er
een oplossing elders zou worden gevonden die niet alleen voor de Tweede
Kamer zou mogen zijn maar ook voor
de andere 'bewoners' van het Binnenhof, die als gevolg van de uitspraak
van de Kamer gedwongen zouden
worden elders een plekje voor hun auto te vinden. De 600 plaatsen zouden
in die gedachtengang niet alleen voor
de Kamer moeten zijn, maar ook de
overige 'Binnenhofbewoners' zouden
hierin moeten deel hebben.
Die laatste gedachtengang is aan de
orde geweest in een bespreking tussen de rijksoverheid en de gemeente
Den Haag waarbij de Kamer niet betrokken is geweest. Toen wij dat bij
een overleg achteraf hoorden, was dat
een grote verrassing voor ons. Die verrassing was des te groter omdat in het
verleden het initiatief van de Kamer
was uitgegaan om voor het probleem
een oplossing te vinden.
Dat was niet zo'n goede beurt van de
rijksoverheid ten opzichte van de Kamer. Er is toen zonder ons besloten tot
vermindering van het door de Kamer
gevraagde aantal parkeerplaatsen. Dat
heeft heer Van der Sanden ons in herinnering geroepen en dat is ook in de
brief van de Minister-President neergelegd.
De Kamer moet dus nu beslissen of
zij met dat standpunt van de MinisterPresident akkoord gaat. Is zij het er niet
mee eens, dan zal aan de Minister-President moeten worden medegedeeld,
dat de conclusie in zijn brief niet juist is
en dat de Kamer vasthoudt aan 600 tot
700 parkeerplaatsen voor de Tweede
Kamer alleen en niet voor alle bewoners van het Binnennof. Het zou ons
dus deuqd doen als de Kamer zich
daarover wilde uitspreken.
Gevraagd is of de leden wel voorrang moeten hebben. De Kamer heeft
al eens eerder een onderzoek laten instellen naar de noodzaak van gebruik
van parkeergelegenheden in de buurt.
Unaniem, dus ook personeel en fractiemedewerkers, is men tot de conclusie gekomen, dat de leden het meest
aanspraak kunnen maken op parkeergelegenheid, die zo dicht mogelijk bij
de Kamer is gelegen.
Nogmaals, als straks parkeergelegenheid pondspondsgewijze onder de
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fracties wordt verdeeld, dan is het aan
iedere fractie te bepalen, of een medewerker eerder in aanmerking komt
voor een parkeerplaats dan een lid van
die fractie. De fractie staat het geheel
vrij daarin te beslissen.
Wat het parkeren buiten de kamerdagen betreft is verzocht daarover met
de gemeente Den Haag in overleg te
treden. Wij willen dat graag doen,
maar men moet goed onder ogen zien,
dat de gemeente Den Haag ook een
bedrijfseconomisch standpunt inneemt en graag geld wil zien, wanneer
zij daarvoor investeringen doet. Het is
ook een kwestie van geld. Men kan natuurlijk zeggen dat men ook buiten kamerdagen vrij moet kunnen parkeren,
maar men weet dat de vergoeding
voor het reizen aanzienlijk is vergroot.
Het is dan ook allereerst een aangelegenheid van het lid zelf als het gaat om
de kosten die het parkeren van een auto meebrengt.
Andere leden maken gebruik van
een taxi of andere vervoermogelijkheden. Iedereen moet, dunkt mij, zelf weten op welke wijze hij reist en hoe hij
het bedrag dat hij daarvoor ontvangt
wil besteden. Men moet, zo meen ik,
begrijpen dat als men vraagt om parkeergelegenheid ook buiten kamerdagen, het ene lid meer vraagt dan het
andere lid. Er kan dus enige discriminatie ontstaan. Wij hebben echter beloofd dat wij met de gemeente Den
Haag overleg zullen plegen. Men zal
dus enig geduld moeten hebben als
men wil weten wat dat oplevert.
De heer Kombrink (PvdA): Ik heb begrepen dat het Presidium de kwestie
van het parkeren op niet-kamerdagen
in dat overleg wil meenemen.
De heer Vondeling (PvdA): Jazeker,
dat is toegezegd in ons antwoord en ik
bevestig het nog eens.
De heer Kombrink (PvdA): Ik zou nog
een vraag willen stellen over het totale
aantal parkeerplaatsen. Het Presidium
zegt, dat de Kamer nu moet beslissen
wat zij de Minister-President wil laten
horen.
Mag ik de boodschap van het Presidium aldus begrijpen dat het geen reden heeft om op de eerdere behoefteraming van 600 a 700 terug te komen
en die nog steeds reëel acht?
De heer Vondeling (PvdA): Ik zal die
vraag nog eens aan de bouwbegeleidingscommissie voorleggen. Het programma van eisen zal op bepaalde
punten opnieuw moeten worden overwogen. Wat is ons gebleken? Bij departementen en andere grote diensten
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wordt een bepaalde sleutel gehanteerd. Uitgegaan wordt van het totale
personeelsbestand en vervolgens
wordt dan voor een bepaald aantal auto's een plekje gezocht. In eerste aanleg is deze sleutel ook voor de Kamer
toegepast. In het overleg hebben wij
toen meegedeeld, dat ons dat niet juist
voorkwam, gelet op de samenstelling
van het personeelsbestand en de onregelmatigheid van de vergadertijden.
Voor de Kamer moet een geheel andere sleutel worden gehanteerd dan voor
bijvoorbeeld een departement of een
groot kantoor. Wij betreuren het in hoge mate, dat men zonder overleg dat
standpunt heeft ingenomen. Bovendien wordt het door ons betreurd, dat
men van een verkeerd uitgangspunt is
uitgegaan.
De Voorzitter: Ik heb uw eerdere
woorden opgevat als een uitnodiging
aan de Kamer, of aan leden van de
Kamer, om een uitspraak met betrekking tot het aantal parkeerplaatsen. Is
dat een juiste interpretatie?
De heer Vondeling (PvdA): Ik heb opnieuw aan de Kamer gevraagd, of zij
het Presidium wil laten weten, dat het
op zijn oorspronkelijk standpunt moet
terugkomen of dat hetgeen de Minister-President in zijn brief heeft gesteld
juist is. In dat laatste geval zouden wij
een flinke stap terug moeten doen.
De Voorzitter: Dunkt u het dienstig om
die uitspraak in de loop van dit debat
te vragen?
De heer Vondeling (PvdA): Ik neem
aan, dat mede dank zij u, de zaak nog
eens op scherp is gesteld en dat wij in
tweede termijn wel zullen horen, hoe
de Kamer daarover denkt.
De Voorzitter: Dat heeft natuurlijk consequenties voor de lengte van de
tweede termijn, maar dat zal de voorzitter van het Presidium niet zijn ontgaan.
De heer Van der Sanden (CDA): Ik verwijs de voorzitter van het Presidium
naar hetgeen staat op blz. 14 van de
nota naar aanleiding van het verslag.
Daar staat, dat het Presidium voornemens is zich bij het overleg op het
standpunt te stellen, dat voor de Tweede Kamer in de toekomst ten minste
400 parkeerplaatsen beschikbaar zullen moeten zijn.
Dat is het aantal, dat staat in de
meermalen geciteerde brief van de Minister-President. De tussenzin luidt:
'indien de Kamer zich hiermee kan verenigen'. Vandaar, dat ik heb gevraagd:
Stelt het Presidium voor af te wijken
van het programma van eisen, dat de
Kamer heeft vastgesteld?
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De heer Vondeling (PvdA): Wij hebben
gesteld, dat wij ons zouden neerleggen - tenzij vanuit de Kamer een ander
signaal komt - bij het standpunt, dat
door de rijksoverheid aan ons is voorgelegd.
De heer Van der Sanden (CDA): Dan
zou de Kamer zich tegen het Presidium
moeten keren, terwijl het Presidium
zich in zijn laatste brief aan de Minister-President op het standpunt heeft
gesteld, dat de Kamer eerder heeft ingenomen.
De heer Kombrink (PvdA): Tactisch gezien een goede methode van behoefte-peiling.
De heer Vondeling (PvdA): Het overleg
is nog niet definitief afgerond. Wat dat
betreft, zijn er nog mogelijkheden. Of
het feitelijke mogelijkheden zijn, is een
anderezaak.
Ik kom thans over het PARAC te
spreken. Het doet ons veel plezier, dat
de Partij van de Arbeid, het CDA en
D'66 zich met het voorstel, dat wij hebben gedaan akkoord hebben verkaard.
Er zijn een aantal vragen over de beveiliging gesteld.
Het is naar mijn mening door ons
wel duidelijk gemaakt, dat een en ander, wat de uitvoering betreft, zeker in
de eerste jaren, in het nauwste overleg
met het Rijks Computer Centrum zal
gebeuren. Dit centrum heeft een 25-jarige ervaring op dit punt, zodat ik mij
daarover niet veel zorgen maak. Ik wil
mij graag nog eens op de hoogte stellen, hoe dat precies door het RCC gebeurt.
De bescherming van de privacy en
het niet-hebben van toegang door onbevoegden lijken mij ter zake dienende
opmerkingen van de heer Van der
Sanden. Zoals het op dit moment lijkt,
zijn er nog geen privacy-gevoelige zaken die worden opgeslagen, maar de
geachte afgevaardigde kan ervan
overtuigd zijn dat wij op dat punt
waakzaam zullen zijn. Zou het mogelijk
zijn in een latere fase fractie-archieven
ook in het systeem te doen opnemen,
als wij de mogelijkheden daartoe w i l len openen? Het antwoord daarop is:
In beginsel ja.
Zal de Stuurgroep blijven bestaan?
Daarover is nog geen beslissing genom e n ; ik kan mij nauwelijks voorstellen
dat dit niet erg wenselijk zou zijn, zeker
gedurende de eerste paar jaren.
Hoe zal de verhouding met de
diensthoofden precies zijn? Daarover
kan ik nog geen mededeling doen. Het
enige wat ik hiervan kan zeggen is, dat
wij op dezelfde manier blijven werken
als tijdens de studieperiode is gebeurd,
namelijk dat zij op de meest directe wij-
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ze bij het geheel zullen worden betrokken. In een later stadium wil ik de Kamer graag nader mededelen, hoe dat in
de praktijk is geëffectueerd.
Is er een mogelijkheid van bijscholing per dienst? Op deze vraag kan ik
niet zonder meer ja zeggen. De heer
Van der Sanden heeft een suggestie
ter zake gedaan, waarop ik in een later
stadium graag zal ingaan. Het gaat
allereerst om de mogelijkheden en
vervolgens om de belangstelling die
hiervoor bij de Kamer zou bestaan.
Wij zijn er helemaal op uit om de samenwerking met departementen en
met een bedrijf als het Staatsdrukkerijen Uitgeverijbedrijf zo goed mogelijk
te doen zijn. Is dat verlangen aanwezig? Ja, dat is ons gebleken, ook in de
Stuurgroep Dat geldt zeer in het bijzonder voor het Staatsdrukkerij" en
Uitgeverijbedrijf. Wij zullen daarmee
op de meest nauwe wijze moeten samenwerken. Ik kan mij niet anders
voorstellen. Dat is ook de reden, waarom de hoofddirecteur van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf in de
Stuurgroep zit. Hij zal ogenblikkelijk
zijn vinger opsteken, als er iets zou gebeuren wat niet passend zou zijn.
De heer Evenhuis heeft nog eens gewezen op de verhouding tot de departementen en gezegd, dat wij toch wel
een beetje te vaag zijn gebleven. Wij
hebben nog niet alles geregeld. De opdracht was een studie te verrichten; de
Kamer moest tot het laatste moment
neen kunnen zeggen. Nu wordt een
principe-beslissing gevraagd. Dat nog
niet alle bijzonderheden zijn uitgewerkt, kan toch de heer Evonhuis niet
verbazen. Ik vrees dat wij dan hettegengestelde effect zouden hebben gekregen en dat hij dan zou hebben gezegd: Dat hebt u al zo tot in bijzonderheden uitgewerkt, dat wij bijna niet
meer terug kunnen, omdat er al kosten
zijn gemaakt enzovoort.
Uit het plan is toch wel gebleken,
hoe wij er op uit zijn geweest om bijna
van het allereerste begin af niet op eigen houtje te opereren, maar het contact met anderen te zoeken. Het is ons
niet aangeboden, de Kamer heeft het
contact gezocht met de Minister-President, met de Voorlichtingsraad en met
de Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken die daarvoor verantwoordelijkheid heeft. Het blijkt uit de samenstelling van de Stuurgroep, waarin de directeur van de overheidsorganisatie
en automatisering van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken zit, waarin de
hoofddirecteur van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf zit en waarin
een vertegenwoordiger van de Voor-
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lichtingsraad zit. De heer De Graeve is
afkomstig van het Departement van
Binnenlandse Zaken, van dezelfde
dienst. Ik geloof dat wij erop mogen
vertrouwen, dat wij op die weg zullen
doorgaan. Wij kunnen trouwens ook
niet anders. Wij kunnen die dingen
niet allemaal op eigen houtje doen.
Daarvoor zal samenwerking metanderen nodig zijn.
Er is een gedachtenwisseling geweest met vertegenwoordigers van de
Raad van State, van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid,
met de Bibliotheek en Documentatie
van de Algemene Rekenkamer. Wij
hebben alle departementen gevraagd
een contactpersoon aan te wijzen. Dat
is gebeurd. Een departement geeft
toch geen medewerking als het niet
van ons de indruk heeft gekregen dat
ook wij medewerking willen verlenen.
Men is ervan overtuigd dat dit een
goede zaak is. Elke vertegenwoordiger
van welk departement dan ook zou het
ook ogenblikkelijk zijn meerdere zeggen als er iets niet goed gaat. Die zou
dan zelf aan de bel trekken of de Minister, de Minister-President of de Minister van Binnenlandse Zaken zou dat
doen. Hetzelfde geldt voor de Permanente Commissie voor Overheidsdocumentatie, waarin alle departementale bibiliotheken en documentatiediensten zijn vertegenwoordigd. Ik zou
echt niet weten hoe wij op een nog
verder gaande manier contact konden
leggen.
Dat is natuurlijk ook het geval als wij
straks bezig zijn met wetgevingszaken.
Helaas zullen wij in fasen moeten werken. Het zal niet onze allereerste bezigheid kunnen zijn. Wij hebben al het
nauwste contact met het departement
van Justitie. Dat ligt zó voor de hand.
Het is toch ondenkbaar dat wij te werk
zouden gaan zonder intensief contact
met de departementen te onderhouden? Wij werken toch aan dezelfde
zaak?
Het Rijks Computer Centrum begint,
levert de techniek en heeft ook goede
contacten met de overheid. Het werkt
voor een groot aantal overheidsdierv
sten. Daarom begrijp ik ook niet helemaal wat de heer Evenhuis precies bedoelt. Wij beginnen zo voorzichtig mogelijk met bestaande diensten. Wij
kunnen na een zekere periode opnieuw overwegen of wij op de goede
weg zijn. Ik geloof dat wij werkelijk
goed opereren.
Hoeveel mensen er in totaal bezig
zullen zijn hangt natuurlijk in belangrijke mate af van de snelheid waarmee
naar de mening van de Kamer gewerkt
moet worden. Als er gegevens uit het
verleden moeten worden verzameld,
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kun je met tweemaal zoveel mensen
dat waarschijnlijk in de helft van de tijd
doen. Het zal moeten blijken in de
praktijk.
De Regering zal ook van ons verlangen dat de Kamer zich uitspreekt door
een program op tafel te leggen, waaruit blijkt op welke wijze zij in de toekomst denkt te werken. Welnu, zo'n
plan is er sinds kort. Wij verwachten
op korte termijn officieel van de Regering de mededeling dat en hoe men
verder met ons wil samenwerken.
Graag geef ik nog eens de garantie dat
van ons de maximale samenwerking
zal komen en dat wij wat de kosten betreft streven naar de meest doelmatige
oplossing.
Ik betreur het dat wij de fout hebben
gemaakt in het automatiseringsplan
geen hoofdstukje op te nemen over
het documentatiecentrum in Leiden.
Door die fout van ons is een misverstand ontstaan. Wij zullen natuurlijk
proberen zoveel mogelijk nut te verkrijgen uit de tot nu toe verzamelde gegevens. Hoe dat in de praktijk precies
moet zal nog een punt van nader overleg zijn. In ieder geval meen ik te weten dat het documentatiecentrum van
de Leidse universiteit tevreden is met
de duidelijke beginselverklaring die
wij ook schriftelijk nog hebben gegeven.
Het doet mij plezier dat de heer Van
der Sanden nog eens zijn voldoening
heeft uitgesproken over de voorlichting. Hij heeft gevraagd of die ook
voor de Eerste Kamer zou kunnen werken. Ik meen te weten dat de Eerste Kamer zelf voor de eigen voorlichting
zorgt. Wij zouden natuurlijk niet graag
op welke wijze dan ook de Eerste Kamer iets willen opdringen. Ik neem aan
dat er wel contacten zijn. Zo niet, dan
zullen wij graag het initiatief daartoe
nemen.
Wat de radio-uitzendingen betreft,
zullen wij de Kamer over de voortgang
blijven rapporteren. Er is zoals beloofd
overleg met Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk.
Volgens het Ministerie van CRM zal
het verzorgen van een stelsel van permanente geluidsverbindingen uit de
Tweede Kamer betekenen, dat de
Tweede Kamer een omroepbedrijf
wordt. Uit contacten is gebleken, dat
er geen overwegende bezwaren zijn
die de Minister van CRM zouden kunnen doen besluiten het Presidium van
de Tweede Kamer desgevraagd een
dergelijke toestemming te onthouden.
Het ziet er dus niet zo slecht uit. Op
korte termijn zal opnieuw met de PTT
contact hierover worden opgenomen
o m te komen tot een nadere uitwerking van de plannen.

2810

Vondeling
Daarbij zal onder meer moeten worden gesproken over een oplossing van
de technische problemen, die zich
voor de Kamer dan nog kunnen voordoen. Ik denk daarbij bij voorbeeld aan
het openen en het sluiten, het tussentijds mededeling doen van wat er in de
Kamer gebeurt, zodat ook de luisteraars weten, wat hier precies aan de
hand is gedurende pauzes en periodes
buiten de debatten o m . Verder denk ik
aan het voeren van actie onder potentiële klanten. Ook denk ik aan het realiseren van een zo laag mogelijk gelijk
tarief door het gehele land.
De vraag is gesteld, of bij wijze van
experiment aansluiting bij het Haagse
kabelnet kan worden gezocht. Na de
inlichtingen die ik zoeven heb verkregen, kan ik meedelen, dat het nog ongeveer vier tot vijf jaar duurt, voordat
heel Den Haag over een kabelnet beschikt. Een eerder experiment zal misschien mogelijk zijn met enkele wijken
die al over een kabel beschikken, maar
daarvoor is nog wel overleg met de exploitant van het kabelnet, CASEMA,
nodig.
Ook de kabelomroep moet er echter
mee rekenen, dat er schaarste bestaat
en dat de afweging tussen het ontvangen van uitzendingen van de Tweede
Kamer dan wel die van een of ander
populair buitenlands radiostation wel
eens ten voordele van het laatste zou
kunnen uitvallen. Ik zou dat natuurlijk
betreuren, maar wij moeten met die
mogelijkheid rekening houden. Overigens wordt deze mogelijkheid serieus bekeken en zij zal ook in de toekomst in de beschouwingen worden
betrokken.
Op de vraag, wanneer het stelsel
van permanente geluidsverbindingen
tot stand zou kunnen komen, antwoord ik, dat dit uiterlijk bij de algemene beschouwingen in oktober van het
volgende jaar het geval zal kunnen
zijn.
De heer Kombrink heeft een amendement ingediend, dat ertoe strekt de
mogelijkheid tot het uitgeven van een
geïllustreerd blad te schrappen. Ik
dring er bij hem op aan met een toezegging in dit stadium genoegen te nemen. Wij zullen eerst zonder enige
twijfel een model krijgen van dit blad,
zodat wij een indruk zullen kunnen krijgen van de inhoud en de bedoelingen
ervan. In het Presidium is al'in een eerder stadium van voldoende kritische
zin op dit punt gebleken, zodat niet
zonder meer en ongezien aan deze gedachte uitvoering zal worden gegeven
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Als echter het voorstel van de heer
Kombrink zal worden aanvaard en ingevoerd, dan is daarmee ook de mogelijkheid o m een en ander nader te
bekijken praktisch verdwenen. Ik hoop
dus dat hij zijn voornemen niet doorzet.
Ik ga nog op enkele 'diversen' in. De
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is aan de orde geweest.
Ons is al gebleken dat suggesties uit
de Kamer welkom zijn. Tegen de heer
Engwirda zeg ik, dat elk kamerlid bij
het de komende week te voeren overleg welkom is. Ik ben ervan overtuigd,
dat men voor interessante suggesties
volledig open zal staan.
Ik kom tot de regeling van de vergoeding van onkosten van vergaderingen buiten de Kamer. De heer Kombrink heeft gelijk als hij zegt, dat het
Presidium dat nog niet opnieuw heeft
kunnen bezien. Wij zullen dat echter
op korte termijn doen.
Ik zal nog ingaan op de kwestie van
de vertalingen. Er is gezegd dat een
bepaalde vertaling niet op de gewenste korte termijn kon worden geleverd.
Ik ben heel benieuwd hoeveel tijd in
dat geval de griffie van de delegaties is
gegund o m die vertaling te produceren. Als de betrokken collega deze griffie voldoende tijd had gegund, had zij
zeker kunnen worden gemaakt. Wij
moeten natuurlijk rekening houden
met het feit, dat wij niet over een grote
vertaaldienst beschikken. Als men in
het algemeen enige dagen tevoren
over de tekst beschikt dan is er de mogelijkheid voor een vertaling te zorgen.
Velen in de Kamer zullen naar ik aanneem al van die mogelijkheid gebruik
hebben gemaakt.
De vraag is gesteld hoe de veiligheidsbeambten zullen surveilleren. Ik
kan hierover geen mededelingen
doen. Als ik het al zou kunnen, wil ik
het ook niet doen, want als ik nu zou
uiteenzetten hoe het precies zou gaan,
kunnen wij er ogenblikkelijk mee ophouden. Wat betreft de kleding wil ik
er nog eens op wijzen, dat het initiatief
niet van ons is uitgegaan. We hebben
ons ook op dit punt aangesloten bij de
regelingen, die in de rijksdiensten gelden. Als op het departement van Binnenlandse Zaken wel die kleding zou
worden gedragen, zou het te gek zijn
als het hier niet gebeurde. Bovendien
heeft het personeel de gelegenheid
gekregen daarover zijn oordeel te geven en heeft het zich ermee verenigd.
Mijnheer de Voorzitter! Ik moet wel
zeggen - en ik geef toe, dat het mij wat
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heeft verbaasd - dat mij nog geen enkele klacht heeft bereikt dat bezoekers
te weinig gastvrij in dit gebouw zijn
ontvangen. Als de heer Kombrink niet
met concrete feiten komt, is het bijzonder moeilijk, hierover van gedachten
te wisselen. Ik begrijp, dat hij die wel
heeft maar daarover in het openbaar
geen mededelingen wil doen. Ik houd
mij wat dat betreft aanbevolen want
iedereen in dit gebouw weet dat het
ons standpunt is dat dit het gebouw
van de Nederlandse burgers is. Iedereen is hier van harte welkom en iedereen moet hier op de meest gastvrije
wijze worden ontvangen. Dat standpunt zullen wij zo lang mogelijk vasthouden.
De heer Kombrink heeft zich ten slotte afgevraagd of de Veiligheidsdienst
behalve het werk in de Kamer nog ander werk doet. Ik heb een flauw vermoeden waarop hij doelt. Mij is dat
niet bekend. Ook hierover heb ik geen
klachten gehoord. Ik hoop dan ook, dat
vermoedens en geruchten hierover
zullen verdwijnen.
De Voorzitter: Mij is gebleken dat voor
de tweede termijn nog ongeveer 20
minuten nodig is. Het is duidelijk dat
wij vandaag de behandeling van de raming niet kunnen afmaken. Ik stel derhalve voor de tweede termijn van de
algemene beraadslaging, de artikelsgewijze behandeling en de stemmingen te doen plaatsvinden op a.s. donderdag.
De heer Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt mij dan het verstandigst
o m dit aan het eind van de agenda van
die donderdag te plaatsen, vooral gelet op het feit dat verschillende Ministers er rekening mee hebben gehouden dat zij donderdag in dit Huis moeten verschijnen.
De Voorzitter: Overeenkomstig uw
suggestie stel ik nader voor, de verdere behandeling tot aan de stemmingen
aan het eind van de agenda van de
vergadering van donderdag te plaatsen.
Daartoe wordt besloten.
De algemene beraadslaging wordt geschorst.
De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag
van de vorige vergadering goed te
keuren.
Daartoe wordt besloten.
Sluiting: 22.50 uur.
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Lijst van ingekomen stukken met de
door de Voorzitter ter zake gedane
voorstellen:
1°. een Koninklijke boodschap, ten geleide van het wetsontwerp Wijziging
van de Wet van 4 mei 1972, Stb. 240,
houdende uitvoering van het op 27
september 1968 te Brussel tussen de
lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap tot stand gekomen
Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met Protocol (15 056).
Deze Koninklijke boodschap, met de
erbij behorende stukken, is al gedrukt
en rondgedeeld;
2°. vier brieven van de directeur van
het Kabinet der Koningin, met de mededeling, dat Hare Majesteit de door
de Staten-Generaal aangenomen
voorstellen van wet, gedrukt onder de
nummers 11 068,13 483, 14 162 en
14 874, heeft goedgekeurd.
De Voorzitter stelt voor, deze brieven
voor kennisgeving aan te nemen;
3°. de volgende brieven:
twee, van de Minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de teksten van de volgende ter stilzwijgende
goedkeuring aan de Kamer overgelegde stukken:
Overeenkomst tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en de Volksrepubliek
Bangladesh betreffende samenwerking bij de verbetering van het loodswezen op de rivier de Pussur; Dacca,
31 december 1977 (15 058);
Briefwisseling, houdende een Overeenkomst tussen de Regering van het
Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Australië, inzake een defensiebeveiligingsregeling, met Bijlagen;
's-Gravenhage, 2 december 1977
(15 059);
een, van de Minister van Binnenlandse Zaken, over de voortgang van
de werkzaamheden van de Projectgroep Organisatiestructuren
(14 800-VlenVII, nr. 27);
een, van de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen, inzake selectie
voor numerus fixus-studierichtingen
(15 061);
een, van de Minister van Financiën,
ten geleide van de Voorjaarsnota 1978
(15062);
een, van de Staatssecretaris van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening? over de Huurprijzenwet woonrüimte (14175, nr. 49);
een, van o.a. de Staatssecretaris van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, inzake het drugbeleid (14417, nr. 6).
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Deze brieven zijn of zullen worden gedrukt en rondgedeeld;
4°. een brief van de leden Van Kemenade, Poppe en Worrell, ten geleide
van hun voorstel van wet tot wijziging
van de Wet op het voortgezet onderwijs en van de Wet op het leerlingwezen met betrekking tot de medezeggenschap van personeel, leerlingen en
ouders (15057).
Dit stuk is al gedrukt en rondgedeeld;
5°. de volgende adressen:
een, van P. van Arkel te Rijswijk,
m.b.t. parkeerproblemen;
een, van H. v.d. Woude te Ermelo,
met betrekking tot een uitkering;
een, van mevr. J. A. Wijting te A m sterdam, met betrekking tot persoonlijke omstandigheden;
een, van J. W. de Bijl te Rotterdam,
met betrekking tot een vergunning;
een, van L. A. M. Dolk te Rotterdam,
met betrekking tot inschrijving Accountants-Administratieconsulenten.
Deze adressen zijn gesteld in handen
van de Commissie voor de Verzoekschriften;
6°. de volgende brieven e.a.:
een, van o.a. P. Kerckhoffs, over onder andere het woningtoewijzingsbeleid der gemeente Bemelen;
een, van de gemeenteraad van Beverwijk, met betrekking tot de toestand
inChili;
een, van C. A. Klooster, ter zake van
bezuinigingen;
een, van de algemeen secretaris van
de Centrale Raad voor de Volksgezondheid, met een advies inzake wetsontwerp Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen;
een, van o.a. de Buurtgroep Hortusbuurt te Groningen, over de Huurprijzenwet woonruimte;
een, van A. A. M. van Leeuwen, over
het loonbeleid;
een, van het Federatiebestuur van
het FNV, over studentenstops;
een, van J. L. Outman, over de bestaande regeling met betrekking tot de
wijziging van de tenaamstelling van
motorvoertuigen;
een, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ter toezending van de
OESO-publikatie Textile industry in
OECDcountries1976';
een, van het bestuur van het Produktschap voor siergewassen, ten geleide van het jaarverslag 1977;
een, van A. B. Dull tot Backenhagen,
over het beleid ten aanzien van in Nederland verblijvende Zuid-Molukkers.

Ingekomen stukken

Al deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie
gezonden aan de betrokken commissies;
7°. de volgende afschriften van brieven:
een, van het College van Bestuur
vandeTH-Delften
een, van het Faculteitsbestuur van
de Universiteit van Amsterdam, beide,
gericht tot de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen, over de Nota 'Hoger Onderwijs voor Velen';
een, van de Werkgroep voor Kerk en
Samenleving in Dongen, gericht tot
o.a. de Minister van Algemene Zaken,
over de voorgenomen levering van
verrijkt uranium aan Brazilië.
Deze afschriften liggen op de griffie ter
inzage, voor zoveel nodig is kopie gezonden aan de betrokken commissies;
8°. de volgende academische proefschriften:
van J. M. Welcker: 'Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914';
van A. Kuyvenhoven: 'Planning w i t h
the semi-input-output method; with
empirical applicationsto Nigeria';
van M. van de Vrugt: 'De criminele
ordonnantiën van 1570';
van H. J. Rutgers: 'Conventions on
penal law regarding aircraft';
van K. M. Zein: 'The practice of public administration in the Sudan'.
Deze boekwerken zijn opgenomen in
de bibliotheek der Kamer.
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Noten

Noot 1 (zie blz. 2775),
(voor grafiek zie blz. 2862,2863)

Noot 3 (zie blz. 2813)
De vraag van het lid Pronk luidt:

Noot 2 (zie blz. 2778)
De vragen van het lid Van der Spek luiden:
1. Waarom hebben de Ministers in feite niet geantwoord opeen aantal op 17
maart 1978 door het lid Van der Spek
gestelde schriftelijke vragen over de
levering van marineschepen aan Iran?
2. Willen zij de toen gestelde vragen 3,
4, 5 en 8 alsnog beantwoorden, daarbij
concreet aangevend op welke informatiezij hun antwoorden baseren?'
3. Willen zij uiteenzetten, hoe zij vanuit de beoordeling van deze informatie
op de punten van gevoeligheid van de
regio Midden-Oosten, onderdrukking
van de bevolking in Iran en betrokkenheid van Iran in een gewapend conflict
dan toch, onder inachtneming van de
criteria voor wapenexport uit de Nota
Ontwapening en Veiligheid, tot de conclusie komen, dat de levering van marineschepen aan Iran niet achterwege
dient te blijven?
4. Welke bewapening zal er op deze
schepen worden aangebracht? Hangt
de feitelijke levering nog af van de toestemming van de regering van de Verenigde Staten voor uitvoer van deze
bewapening 2 ?
5. Wordt de mogelijkheid van financiële betrokkenheid van het Rijk bij de
levering van deze marineschepen
overwogen, bij voorbeeld in de vorm
van een exportkredietgarantie?
6. Welke zwaarwegende en doorslaggevende redenen, anders dan internationaal overeengekomen verplichtingen, kunnen leiden tot intrekking van
een eenmaal verleende wapenexportvergunning?
7. Is de Regering bereid, mogelijk op
grond van het antwoord op vraag 6,
tot intrekking van de in februari 1978
verleende exportvergunning over te
gaan?
8. Is de Regering bereid af te zien van
de in vraag 5 bedoelde financiële
steun?
1

Aanhangsel Handelingen, nr. 1211.
Zie vraag 1 van de op 19 mei 1978
door het lid Van der Spek gestelde
aanvullende schriftelijke vragen.

2
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Bent u bereid, alvorens eventueel beslissingen te nemen tot wijziging van
de lijst van concentratielanden in het
kader van de Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking, daarover overleg
te plegen met de Kamer?

Noot 4 (zie blz. 2814)

ren van de omstandigheden waarin de
overlading plaatsvond en dat zij daardoor in een moeilijke positie waren geplaatst tegenover verontruste inwoners van Velsen?
7
Zijn de bewindslieden bereid een zodanige regeling te treffen, dat ook de
lokale bestuurders in geval van overlading daarvan voldoende op de hoogte
worden gesteld en met hen overleg
wordt gepleegd over de te volgen procedures?

De vragen van de leden Van den
Bergh, Epema-Brugman en Stoffelen
luiden:
1
Kunnen de bewindslieden bevestigen,
dat bij het overladen van vaten met radio-actief afval in de haven van Umuiden lekkage in één of meer vaten is geconstateerd?
Hoeveel vaten zijn voor onderzoek
afgezonderd en bij hoeveel van die vaten is lekkage geconstateerd?
2
Is het waar, dat de lekkende vaten afkomstig waren uit Zwitserland?
3
In welke fase van het transport is de
lekkage geconstateerd en indien het
inderdaad om Zwitserse vaten gaat,
heeft dan ook controle van de vaten
plaatsgevonden bij de overschrijding
van de Nederlandse grens?
4
Draagt de Nederlandse Regering na het
afgeven van een vergunning ook verantwoordelijkheid voor de kwaliteit
van de verpakking van de Zwitserse
vaten en voor de eventuele gevolgen
van lekkage?
5
Heeft de Minister begrip voor de ongerustheid bij de inwoners van het
Umondgebied naar aanleiding van de
berichten over lekkage van de vaten
met radio-actief afval?
6
Achten de bewindslieden het verstandig, zo al aanvaardbaar, dat in dit geval de plaatselijke bestuurders volstrekt onvoldoende op de hoogte wa-
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