Dinsdag 18 december 1984

37ste vergadering

Voorzitter: Dolman
Tegenwoordig zijn 146 leden, te
weten:
Aarts, Alders, Andela-Baur, Van
Baars, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De
Beer, Beinema, Van den Bergh, J. D.
Blaauw, P. M. Blauw, De Boer, De
Boois, Borgman, Braams, Brouwer,
Buikema, Van der Burg, Buurmeijer,
Castricum, Cornelissen, Couprie,
Dales, G. C. van Dam, M. P. A. van
Dam, Dees, Van Dijk, Dijkman,
Dijkstal, Van Dis, Van der Doef,
Dolman, Engwirda, Ernsting, Van Erp,
Van Es, Eshuis, Evenhuis, Evenhuisvan Essen, Eversdijk, Faber, Franssen,
Frinking, Gerritse, De Grave, Groenman, Gualthérie van Weezel, Haas-Berger, Van Heemskerck Pillis-Duvekot,
Van der Heijden, Van der Hek, Hennekam, Herfkens, Hermans, Hermes,
Hermsen, Hummel, Van lersel,
Jabaaij, Jacobse, Janmaat, Joekes,
Jorritsma-Lebbink, Kamr., Keja, Knol,
De Kok, Kombrink, Konings, Van der
Kooij, De Korte, Korthals, Kosto,
Kraaijeveld-Wouters, Krajenbrink, De
Kwaadsteniet, Laning-Boersema,
Lankhorst, Lansink, Lauxtermann,
Leerling, Leijnse, Van der Linden,
Linschoten, Lucassen-Stauttener,
Mateman, Meijer, Metz, Mik, Moor,
Van Muiden, Müller-van Ast, Niessen,
Van Nieuwenhoven, Nijhuis, Nijland,
Nijpels, Van Noord, Nypels, Van
Ooijen, Oomen-Ruijten, Den OudenDekkers, Paulis, Poppe, De Pree,
Rempt-Halmmans de Jongh, Van Rey,
Rienks, Van Rossum, Van der Sanden,
Schartman, Scholten, Schutte, Van
der Spek, Spieker, Stemerdink,
Stoffelen, Tazelaar, Terpstra, Tommei,
Toussaint, Ubels-Veen, Den Uyl, Ter
Veld, Veldhoen, Te Veldhuis, Vermeend, De Visser, Van der Vlies, Van
Vlijmen, Voorhoeve, Vos, B. de Vries,
K. G. de Vries, De Waart, Wagenaar,
Wallage, Weijers, Weisglas, WesselTuinstra, Wiebenga, Willems, Wolters,
Wöltgens, Worrell en Zijlstra,

Aanvang 14.00 uur

minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
mevrouw Smit-Kroes, minister van
Verkeer en Waterstaat, de heren Van
Aardenne, vice-minister-president,
minister van Economische Zaken, De
Koning, minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Brinkman, minister
van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur, Van Amelsvoort, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Koning,
staatssecretaris van Financiën,
Scherpenhuizen, staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat, Van Zeil,
staatssecretaris van Economische
Zaken, De Graaf, staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
en mevrouw Kappeyne van de
Coppello, staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Van den Toorn, wegens ziekte;
Salomons, wegens ziekte, de hele
week.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.
De ingekomen stukken staan op een
lijst, die op de tafel van de griffier ter
inzage ligt. Op die lijst heb ik ook
voorstellen gedaan over de wijze van
behandeling. Als aan het einde van de
vergadering daartegen geen bezwaren
zijn ingekomen, neem ik aan, dat de
Kamer zich met de voorstellen heeft
verenigd.

Aan de orde is een verklaring, af te
leggen door de minister van Economi
sche Zaken.

D
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb de Kamer gevraagd,
een verklaring te mogen afleggen
naar aanleiding van het rapport van
de Parlementaire Enquêtecommissie
RSV, omdat in dat rapport een
kwalificatie voorkomt waardoor naar
mijn oordeel mijn relatie met de
Staten-Generaal in het geding is. Ik

en de heren Rietkerk, minister van
Binnenlandse Zaken, Korthals Altes,
minister van Justitie, Winsemius,

Minister Van Aardenne van Economische Zaken vlak voordat hij in de Tweede Kamer een
verklaring zal afleggen

Tweede Kamer
18 december 1984

Ingekomen stukken
RSV
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Van Aardenne
meen dat daarover, voorafgaande aan
de verdere gedachtenwisseling over
het rapport, een verklaring mijnerzijds
geboden is.
De commissie acht het feit dat ik op
24 april 1980 de Kamer op een
bepaald punt niet volledig in overeenstemming met de feiten heb ingelicht,
ronduit misleidend en daarom
onaanvaardbaar.
Bij de drie debatten op 16, 17 en 24
april 1980 over de ROS, stond ik als
minister van Economische Zaken voor
een groot dilemma. Dat dilemma
kwam voort uit het spanningsveld dat
bestond tussen mijn verantwoordelijkheid voor het belang van de Staat, die
beschermd diende te worden tegen
hoge schadevorderingen, enerzijds en
mijn informatieplicht jegens de Kamer
anderzijds. Ook ik acht deze informatieplicht van essentieel belang voor
de democratische controle. Hierbij
moet worden bedacht dat er op 16 en
17 april 1980 nog geen afgeronde
afspraak met RSV was over een
mogelijke afdekking van verliezen
hoger dan 330 min. Op 24 april was
die er echter wel. Ik was in die tijd van
mening dat de sluiting van de ROS
niet veel meer zou gaan kosten dan
het geraamde bedrag van 285 min. en
zeker niet meer dan 330 min. Over
een regeling voor het geval die
sluiting toch meer zou gaan kosten
dan 330 min. werd op 16 april 1980,
zoals zojuist vermeld, nog onderhandeld tussen de Staat en RSV. Ik was
de vaste overtuiging toegedaan dat
niet bekend mocht worden dat de
Staat zich ook boven 330 min. had
gecommitteerd, omdat ik een reëel
risico zag dat schuldeisers van RSV
dan zouden worden uitgelokt tot extra
hoge vorderingen. Daartegen moest
de Staat naar mijn mening worden
beschermd. Toen ik op 16 april 1980
de Kamer mededeelde dat over de
kosten die het bedrag van 330 min. te
boven zouden gaan, gepraat zou
moeten worden, was dat op dat
moment in zoverre niet onjuist dat op
dat ogenblik nog geen definitieve
regeling was getroffen. Op 24 april heb
ik deze mededeling echter herhaald.
Toen was die niet juist. Inmiddels was
de aanvullende regeling namelijk
overeengekomen. Om de Staat en RSV
tegen schuldeisers te beschermen heb
ik toen de Kamer niet correct ingelicht.
Dat heb ik niet gedaan om de Kamer
tot een ander oordeel te brengen of,
zoals de commissie het noemt, te
misleiden. Hoezeer ik onderken dat
thans dit vermoeden kon ontstaan, dat
was uitdrukkelijk niet mijn bedoeling.
Alles thans overziende, is het mij
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duidelijk dat ik in het belang van het
gemeen overleg tussen ministers en
Staten-Generaal, waartoe betrouwbaarheid van de gegeven inlichtingen
voorwaarde is, naar andere wegen
had dienen te zoeken dan de weg die
ik toen, naar eer en geweten handelende, in het door mij geschetste
dilemma van verantwoordelijkheden,
heb menen te moeten volgen. Ik
verzoek de Kamer echter nota te
willen nemen van mijn verklaring dat
elke opzet tot misleiding van de
Kamer mij vreemd is geweest en dat
ik in de toekomst in soortgelijke
gevallen wegen zal zoeken, de Kamer
op de juiste wijze te informeren. Ik zeg
dat mede omdat naar mijn opvatting
- ik ben tenslotte acht jaar lid van uw
Kamer geweest - inderdaad het
gemeen overleg de essentie is van het
parlementaire stelsel.
Ministers hebben verantwoording
af te leggen jegens de volksvertegenwoordiging. Ik onderschrijf dan ook
de stelling van de Enquêtecommissie,
dat er in aangelegenheden als de
onderhavige wegen moeten zijn te
vinden om de Kamer op vertrouwelijke
wijze te informeren. Wij moeten uit
het verleden lering trekken voor de
toekomst. Ik ben daartoe vast besloten.
De Voorzitter: De Kamer heeft reeds
besloten, morgen na de lunchpauze
over deze verklaring van gedachten te
wisselen.
Ik geef het woord aan de heer Den
Uyl, die het heeft gevraagd.
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De Kamer zal, zoals zij
heeft besloten, morgen over de
verklaring van de minister van
Economische Zaken debatteren. Ik zou
het zeer op prijs stellen, als aan het
begin van het debat de Parlementaire
Enquêtecommissie wilde mededelen,
of zij in de verklaring van de minister
van Economische Zaken aanleiding
ziet haar oordeel als gegeven in de
conclusies in deel twee van haar
rapport te herzien. Mijnheer de
Voorzitter! Ik hoop, dat u dit namens
de Kamer aan de Parlementaire
Enquêtecommissie wilt vragen.
De Voorzitter: De leden van de
commissie zijn aanwezig. Ik geef het
woord aan de voorzitter van die
commissie.
De heer Van Dijk (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! De commissie zal zich
gaarne van die taak kwijten.
De Voorzitter: Ik geef het woord aan
mevrouw Beckers, die het heeft
gevraagd.

RSV
Vragen

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik
heb u aangekondigd een verzoek om
de stemmingen in verband met de
begroting van Economische Zaken tot
morgen uitte stellen.
De Voorzitter: Dat lijkt mij een logisch
verzoek, maar ik zal straks nog een
hele serie andere voorstellen tot
uitstel doen, waar dit onderdeel van
uit maakt.
De heer Nijpels (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Begrijp ik het goed, dat
mevrouw Beckers aan u voorstelt om
in verband met het debat, dat we
morgen over de verklaring van de
heer Van Aardenne zullen houden, de
stemmingen in verband met de
begroting van Economische Zaken uit
te stellen? Dan begrijp ik het karakter
van die stemmingen buitengewoon
goed.

Aan de orde is de beantwoording van
vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 122 van het Reglement van
Orde door het lid Janmaat aan de
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, over fraude met
sociale uitkeringen door buitenlanders.
De heer Janmaat: Mijnheer de
Voorzitter! Vraag 1: Heeft de staatssecretaris kennis genomen van het
artikel in De Telegraaf van zaterdag 1
december jl. over het frauderen door
buitenlanders met sociale voorzieningen?
Vraag 2: Kan de staatssecretaris de
Kamer inzicht verschaffen over eventuele
ramingen met betrekking tot fraude
met sociale uitkeringen in het algemeen en ramingen inzake fraude met
Nederlandse sociale voorzieningen
die in het buitenland worden uitgekeerd, in het bijzonder?
Vraag 3: Zo niet, is de staatssecretaris dan bereid daartoe een onderzoek
te doen plaatsvinden en de cijfers die
daaruit voortkomen, aan de Kamer
bekend te maken?
Vraag 4: In hoeverre zal de staatssecretaris stappen ondernemen om
fraude met uitkeringen naar het
buitenland tegen te gaan?
Vraag 5: Is de staatssecretaris door
zijn collega van Buitenlandse Zaken
op de hoogte gesteld van het feit, dat
arbeidsongeschikten in Turkije wel
werken, er landerijen kopen en
anderen voor hen daar laten werken?
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Het antwoord op vraag
1 luidt bevestigend. Naar aanleiding
van de vragen 2 en 3 wil ik opmerken,
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De Graaf
dat omtrent de omvang van het
misbruik van de sociale zekerheid in
het algemeen niets met zekerheid is te
zeggen. De redem hiervoor is gelegen
in het feit, dat zij die misbruik plegen,
hun misdragingen uiteraard verborgen
trachten te houden. Vandaar dat in
het verleden onderzoeken naar de
omvang van misbruik en oneigenlijk
gebruik geen bruikbare gegevens
hebben opgeleverd. Het is dan ook
niet mogelijk, een vergelijking te
maken tussen de mate waarin
misbruik in Nederland en in het
buitenland voorkomt. Ik heb overigens
geen enkele reden om te veronderstellen, dat de situatie in het buitenland
op dit punt wezenlijk verschilt van die
in Nederland. Gezien dit antwoord
lijkt mij een onderzoek naar het
voorkomen van misbruik van sociale
zekerheid in het buitenland dan ook
weinig zinvol.
In antwoord op de vragen 4 en 5 wil
ik nog zeggen, dat de misbruikbestrijding in de sociale zekerheid zowel in
Nederland als in het buitenland is
opgedragen aan de nationale uitvoeringsorganen van de sociale zekerheid,
in samenwerking met het Openbaar
Ministerie.
De verschillende departementen
zijn over het algemeen niet bij het
onderzoek naar afzonderlijke fraudegevallen betrokken. Wel komt het voor
- en in dit geval is dat o'/k geschied dat bij het bevorderen van de internationale samenwerking de verschillende
betrokken departementen steun
verlenen. Ook is het gebruikelijk, dat
informatie over mogelijk misbruik die
aan de Nederlandse vertegenwoordigers in het buitenland bekend wordt,
aan de betrokken uitvoeringsorganen
wordt doorgegeven.
Ik heb niet de indruk, dat zich
daarbij ernstige problemen voordoen
en zie dan ook geen aanleiding om tot
wijziging van het beleid ter zake te
komen.
De heer Janmaat: Mijnheer de
Voorzitter. Ik acht de uitleg van de
staatssecretaris niet geheel juist. De
mogelijkheden voor controle op
sociale uitkeringen in ons land zijn
vele malen groter dan die in het
buitenland. Het gaat om vele miljoenen
guldens.
In hoeverre kan de staatssecretaris
een uitspraak van een ambtenaar van
het GAK onderschrijven, dat de
buitenlanders zeker niet meer fraude
plegen dan Nederlanders? Wil dat
zeggen, dat zij evenveel fraude plegen
en dus de helft van de fraude door
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buitenlanders in het buitenland wordt
gepleegd? Het zal de staatssecretaris
toch bekend zijn, dat sommige landen
niet eens een burgerlijke stand
kennen. Hoe kunnen wij dan controle
uitoefenen?
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter. Ik blijf erbij, dat mijn
uitleg zoeven gegeven wel juist is. De
mogelijkheden van controle in het
buitenland zijn in verschillende
opzichten misschien wat minder,
maar dat neemt niet weg, dat de
uitvoeringsorganen ter zake van de
controle met betrekking tot de sociale
zekerheid in het buitenland verantwoord handelen.
Over de uitlatingen van een ambtenaar van het GAK is mij niets bekend.
De uitvoering van de sociale zekerheid
is een zaak van de autonome uitvoeringsorganen sociale verzekeringen.
De Voorzitter: De geagendeerde
vragen van de heer Scholten zullen
niet mondeling worden beantwoord
in verband met verblijf buitenslands
van de minister van Buitenlandse
Zaken.

Aan de orde is de beantwoording van
vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 122 van het Reglement van
Orde door het lid Kosto aan de
minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur, over een piratenzender
voor de Nederlandse kust.
De heer Kosto (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter.
1. Is het de bewindslieden bekend,
dat sinds 16 december jl. vanaf een
schip in de Noordzee op Nederland
gerichte radioprogramma's worden
uitgezonden, hetgeen onder andere
zou blijken uit het gebruik van de
Nederlandse taal en het verzorgen
van voor een Nederlands publiek
interessante nieuwsberichten?
2. Is het de bewindslieden bekend,
dat vanaf bedoeld schip al geruime
tijd een Engelstalig programma wordt
uitgezonden, dat ook in Nederland
kan worden ontvangen en dat bevoorrading van het schip vanuit het
Verenigd Koninkrijk wordt verzorgd?
3. Zijn de bewindslieden bereid in
overleg te treden met de Britse
regering, teneinde te bewerkstelligen,
dat op grond van het Verdrag van
Straatsburg tegen bedoelde zeezender
wordt opgetreden, althans dat een
einde komt aan de voor Nederland
bestemde uitzendingen?

Vragen

4. Staan de bewindslieden op
grond van de Omroepwet en/of de
Telegraaf" en Telefoonwet 1904 nog
eigen middelen buiten het verdrag ten
dienste om een einde te maken aan
de gesignaleerde inbreuk op de
Nederlandse rechtsorde? Zo ja, zijn ze
bereid die toe te passen?
Ter toelichting moge het volgende
dienen. Door omroeppiraterij vanaf
land of vanuit zee worden de rechten
geschonden van bezitters van een
zendmachtiging die gehouden zijn
uitzendingen te verzorgen waarbij
rekening moet worden gehouden met
velerlei bepalingen uit Nederlandse
wetten. Terecht treedt de regering op
tegen de binnenlandse piraten. Het
Verdrag van Straatsburg, waarbij
zowel Nederland als het Verenigd
Koninkrijk partij is, maakt het mogelijk
op te treden tegen piratenzenders op
zee. Na vertaling van de verdragsinhoud
in Nederlandse wetgeving kwam een
einde aan de zeezender Veronica.
Zowel de bescherming van bezitters
van een zendmachtiging als overwegingen van rechtsgelijkheid ten
aanzien van de toenmalige zeezender
Veronica lijken actie te gebieden.
Minister Brinkman: Mijnheer de
Voorzitter! Mede namens de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat wil
ik graag als volgt antwoorden. Mijn
antwoord op de eerste drie vragen is
'ja'. Volgens de mij ter beschikking
staande informatie betreft het uitzendingen van het Nederlandstalige
radiostation Radio Monique lnternational vanaf het zendschip Ross
Revange voor de zuidoost-kust van
Engeland van 5 uur in de ochtend tot
8 uur in de avond op een golflengte
van 319 meter. In jargon: 963 Khz. Na
8 uur zet radio Caroline de uitzendingen voort in het Engels. Het is mij niet
bekend vanuit welk land de bevoorrading van beide piratenzenders wordt
verzorgd. Als dit bekend is en het een
land betreft dat het Verdrag van
Staatsburg heeft geratificeerd, zal in
overleg worden getreden met de
betrokken regeringsautoriteiten.
Het antwoord op vraag 4 luidt als
volgt. Artikel 3septies van de Telegraafen Telefoonwet verbiedt een aantal
vormen van medewerking aan
etherpiraterij. Het openbaar ministerie
kan vervolging instellen indien deze
medewerking vanuit Nederland wordt
verleend.
De heer Kosto (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de regering voor
de gegeven antwoorden en stel met
voldoening vast dat, zoals dat heet in
het jargon, démarches bij de Engelse
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Kosto
regering zullen worden gedaan. Ik
acht het van belang dat zulks gebeurt
omdat hier en daar in den lande wel
eens de indruk bestaat dat er zo
langzamerhand ten aanzien van
landpiraten, die evenzeer bestreden
moeten worden, de praktijk is ontstaan
dat, als men maar uitzendt op een
frequentie die hinder voor andere
legale zenders uitsluit, men wel wordt
getolereerd.
Het is om die reden goed, nadrukkelijk te vernemen dat hier sprake is van
een inbreuk op de Nederlandse
rechtsorde, zowel vanuit zee als vanaf
het land. Daarbij worden belangen
van derden geschonden. Ik stel het
zeer op prijs, dat getracht wordt
daaraan een einde te maken. Ik zou
het ook op prijs stellen als de regering
in staat is te verklaren dat er ten
aanzien van de landpiraten geen
sprake is van een tolerante houding
zijdens de PTT, gedekt uiteraard door
de verantwoordelijkheid van de
betreffende bewindsman, die die
rechtsorde-inbreuk in feite zou
legaliseren.
Minister Brinkman: Mijnheer de
Voorzitter! Het kabinet beoogt
inbreuken op de rechtsorde zoveel
mogelijk tegen te gaan. Wij zullen in
ieder geval bij de betrokken regering
- de Engelse of een andere - stappen
blijven ondernemen zolang dat
nodig is.

Aan de orde is de beantwoording van
vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 122 van het Reglement van
Orde door het lid De Beer aan de
staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat, over onvoldoende
gefrankeerde post.
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik zou de regering de
volgende vragen willen stellen.
1. Welke gedragslijn wordt door de
PTT gevolgd met betrekking tot post,
die in brievenbussen wordt gedeponeerd en die niet of onvoldoende is
gefrankeerd?
2. Wordt met post, die bij de PTT
terecht komt, maar die kennelijk door
een particuliere besteldienst had
moeten worden bezorgd, dezelfde
gedragslijn gevolgd?
3. Zo neen, waarom niet?
Staatssecretaris Scherpenhuizen:
Mijnheer de Voorzitter! Indien aan de
overige verzendingsvoorwaarden is
voldaan, worden in het algemeen de
stukken met port belast doorgezonden
naar de geadresseerde.
Ten aanzien van de post die bij de
PTT terechtkomt, maar bestemd zou
zijn voor een particuliere besteldienst
merk ik het volgende op. In beginsel
wordt dezelfde gedragslijn gevolgd.
Wanneer echter een dergelijk stuk is
voorzien van een of meer zegels van
een particuliere besteldienst, dan

VVD-kamerlid De Beer stelt aan staatssecretaris Scherpenhuizen enkele vragen over onvoldoende
gefrankeerde post
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Vragen

voldoet dat stuk niet meer aan de
verzendingsvoorwaarden van de PTT.
Stukken die niet voor vervoer mogen
worden aangenomen, worden met de
nodige toelichting aan de afzender
teruggegeven, dan wel enige tijd
beschikbaar gehouden voor het geval
deze naar het stuk navraag doet.
Afgifte van poststukken aan anderen
dan geadresseerde of afzender is,
behoudens schriftelijke machtiging,
verboden.
Ik wijs er vervolgens op dat de
bedoelde verzendingsvoorwaarden
inhouden dat op per postte verzenden
stukken geen zegels en dergelijke
mogen voorkomen die in de dienst,
binnenland dan wel buitenland,
verward kunnen worden met postzegels. Dat is voor het binnenland
geregeld in artikel 5 van het Postbesluit
1955 en voor het internationale
verkeer in artikel 113 van het Uitvoeringsreglement behorend bij het
Wereldpostverdrag. Zegels van
particuliere bezorgdiensten zijn
zodanig uitgevoerd - bovendien zijn
ze van een geldbedrag voorzien - dat
ze in het massale postverkeer inderdaad verwarring kunnen veroorzaken.
Toepassing van deze regels is in de
afgelopen jaren in meer gevallen aan
de orde geweest. Ik herinner bij
voorbeeld aan de Friese nationale
postzegels die indertijd aldaar werden
uitgegeven.
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Op dit moment is niet in
discussie de positie van de stadspostdiensten of particuliere besteldiensten.
Wij hebben elkaar daarover bij de
begroting reeds gesproken. Na de
behandeling van de PTT-begroting is
echter duidelijk geworden dat op dit
moment in de grote massa van de
kerstpost door verstrooidheid of
anderszins stukken, die door particuliere besteldiensten hadden moeten
worden bezorgd, bij de PTT terechtkomen. Ik wil het feit dat ook de particuliere besteldiensten zich aan de wet
moeten houden, buiten discussie
houden. Dat geldt ook voor de
afzenders die hun post via die particuliere besteldiensten willen laten
bezorgen. Nu dreigen echtereen
aantal mensen door die grote drukte,
veroorzaakt door de kerstpost, tussen
de wal en het schip te raken.
Waarom is het niet mogelijk om, in
elk geval voorshands, post die ten
onrechte bij de PTT terecht is gekomen,
maar die kennelijk bedoeld was door
particuliere besteldiensten te worden
verzonden, als ongefrankeerde post te
behandelen en deze via de procedure
die de PTT hanteert bij onvoldoende
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De Beer
of ongefrankeerde post, naar de
geadresseerde te zenden? Zou
hierbbij vanuit de PTT geen sprake
zijn van een goede handelwijze
tegenover de consument?
Staatssecretaris Scherpenhuizen:
Mijnheer de Voorzitter! Voorkomen is
beter dan genezen. Kort geleden is er
contact geweest tussen de PTT en een
van de bestuursleden van de Vereniging van stadsbesteldiensten. Men
onderkende het probleem dat door
verstrooidheid of iets dergelijks dit
soort fouten kan worden gemaakt.
Gezamenlijk is afgesproken dat aan
de klanten duidelijk wordt gemaakt
dat de post niet zal worden bezorgd.
Om die reden heeft de PTT met
nadruk de laatste dagen dit probleem
gesignaleerd. Ik ben het eens met de
heer De Beer dat de door hem
geschetste situatie moet worden
voorkomen. Wij kunnen er echter niet
aan beginnen om deze stukken als
ongefrankeerde stukken te verzenden.
Ik heb de heer De Beer al gezegd dat
wettelijke voorschriften zich daartegen
verzetten.
De aannemingsvoorwaarden zijn bij
het plakken van een zegel geschonden.
Bovendien heeft de PTT in deze
drukke tijd van het jaar wel iets
anders te doen dan portostukken
uitschrijven. Daarnaast is het nog
maar de vraag wat het invorderingspercentage van strafportkaarten zal
zijn.

De heer Van der Doef (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! De publieke discussie
van de laatste dagen tussen de post
enerzijds en de vertegenwoordigers
van de particuliere postbestelbedrijven
anderzijds roept zo hier en daar het
idee op van Calimero. Voor degenen
die het zich niet herinneren: dat was
dat heel kleine mannetje dat tegenover
de grote wereld stond. Er lijkt mij
overigens in de relatie tussen de Post
en de particuliere bestelbedrijven niet
de minste aanleiding te bestaan om
dat gevoel op te roepen, dat de kleine
bedrijven toch zo zielig zijn.
Ik denk dat het goed is dat ook de
staatssecretaris hier nog eens uitdrukking geeft aan wat nu precies de extra
waarde is van een nationaal postbedrijf, wat het voor publieke functies
heeft en wat het voor betekenis heeft
juist voor iedereen. En dat er binnen
de wet uiteraard wel ruimte is voor
concurrentie, maar dat dat er nooit
toe mag leiden dat aan het grote goed
van het nationale postbedrijf afbreuk
wordt gedaan.
Is de staatssecretaris bereid om de
post meer gericht voorlichting aan het
publiek te laten geven om te laten
zien wat de mogelijkheden zijn?
Ten tweede...
De Voorzitter: De staatssecretaris!
De heer Van der Doef (PvdA): En ten
tweede ...
De Voorzitter: Nee, uw tijd is om.

Staatssecretaris Scherpenhuizen
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Staatssecretaris Scherpenhuizen:
Mijnheer de Voorzitter! Ook Calimero
zal zijn post niet krijgen als die
verzonden is via een stadspostdienst.
Ik heb net gezegd dat de nationale
voorwaarden zich daar ook tegen
verzetten. Ik wil uitdrukkelijk uitspreken
dat ik met de heer Van der Doef van
mening ben dat het postbedrijf der
Nederlanden van onschatbare waarde
voor de mensen is. Daarin moeten
geen vergissingen voorkomen. Om
die reden maakt de PTT op het
ogenblik heel nadrukkelijk bekend,
niet in de PTT-bussen te deponeren
wat bij een ander hoort, omdat dat
schade kan veroorzaken.
Overigens ben ik van mening dat de
PTT op dit moment erg veel doet aan
publieke voorlichting om de mensen
te wijzen op de mogelijkheden van de
PTT.

Aan de orde is de beantwoording van
vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 122 van het Reglement van
Orde door de leden Van der Linden,
Hennekam en Van lersel aan de
ministers van Verkeer en Waterstaat,
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en van
Economische Zaken, over het vertrek
van een Britse firma van Maastricht
naar Keulen.
De heer Van der Linden (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! De vragenstelIers willen de bewindslieden de
volgende vragen voorleggen:
1. Hebben de bewindslieden kennis
genomen van de berichten over het
vertrek van de Britse firma Elan van
Maastricht naar Keulen?
2. Is het waar, dat het vertrek een
gevolg is van het uitblijven van
besluiten over nachtvluchten?
3. Kunnen de bewindslieden
mededelen hoe lang over uitbreiding
van het nachtvliegbesluit met gedeputeerde staten en Airport Maastricht
gesproken wordt?
4. Hebben gedeputeerde staten
hierover concrete voorstellen gedaan?
Zo ja, hoe beoordelen de bewindslieden deze voorstellen?
5. Op grond waarvan is besluitvorming ten aanzien van nachtvliegen en
de aanleg van de Oost-West-baan tot
op heden uitgebleven?
6. Delen de bewindslieden de
opvatting, dat de ontwikkeling van
Airport Maastricht van groot belang
kan zijn voor de verdere ontwikkeling
van de werkgelegenheid in het
betrokken gebied?
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7. Delen de bewindslieden de
opvatting, dat uitblijvende besluitvorming met als gevolg daarvan het
vertrek van bestaande bedrijven en
het uitblijven van de vestiging van
nieuwe bedrijven het vertrouwen bij
investeerders schaadt?
8. Zijn de bewindslieden bereid, op
de kortst mogelijke termijn de
noodzakelijke maatregelen te treffen
om de bedrijvigheid op de luchthaven
voldoende armslag te geven ten einde
nieuwe vestigingen aantrekkelijk te
maken en de opheffing van bestaande
vestigingen te voorkomen?
Minister Smit-Kroes: Mijnheer de
Voorzitter!
Vraag 1: Ja.
Vraag 2: Ja.
Vraag 3: Sinds oktober 1983 is er
overleg over de uitbreiding van de
nachtvliegbeschikking, overigens
uitdrukkelijk op verzoek van gedeputeerde staten van de provincie
Limburg, om te bekijken of wij tot een
versnelde aanleg zouden kunnen
komen van de Oost-West-baan op
Beek.
De concrete voorstellen van
gedeputeerde staten over het nachtvliegen lijken toch wat moeilijker te
combineren met het geluidhinderbeleid. Zoals u weet is het geluidhinder-

beleid erop gericht op de bestaande
Noord-Zuid-baan alleen een beperkt
nachtvliegregime toe te staan.
Inzake vraag 4 heeft het kabinet
vastgesteld dat de besluitvorming van
de Oost-West-baan afhankelijk gesteld
dient te worden van de bereidheid
van het bedrijfsleven in de luchthaven
te investeren. Die bereidheid moet
dan ook daadwerkelijk blijken.
Op vraag 5 antwoord ik 'ja'.
Inzake vraag 6 ben ik met de
vragenstellers van mening dat het
wenselijk is dat op korte termijn
duidelijkheid komt over de problematiek.
Op vraag 7 kan ik ook 'ja'antwoorden
met dien verstande, dat wij uiteraard
de uitgangspunten in acht dienen te
nemen om de besluitvorming over de
Oost-West-baan te laten verlopen op
een manier zoals die door de Kamer
en het kabinet velangd worden.
De heer Van der Linden (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! De regering
vraagt de provincie economische
activiteiten in de regio te ontwikkelen.
Terecht wordt daarbij aan airport
Maastricht een belangrijke economische motorfunctie toegekend. De
besluiteloosheid over de verbetering
van de ontwikkelingskansen van de
luchthaven heeft nu geleid tot het
vertrek van een zeer sterk groeiende

nieuwe vestiging, te weten de Britse
firma Elan. De berichten van vandaag
wijzen erop dat een tweede firma
overweegt naar het buitenland te
vertrekken.
Nog erger dan de arbeidsplaatsen
die verloren gaan is het negatieve
effect op het vertrouwen van de
investeerders in de luchthaven. Dat is
een onaanvaardbare ontwikkeling. Er
dreigt grote schade toegebracht te
worden aan de bestaande werkgelegenheid en aan potentiële nieuwe
werkgelegenheid. Voor de aanleg van
de nieuwe Oost-West baan, zo blijkt
uit het antwoord op vraag 6, wordt
terecht voldoende bewijsmateriaal
van reeds verrichte en aan te gane
investeringen verlangd. Tegelijkertijd
worden hun de voorwaarden o m
te investeren op de bestaande baan
nagenoeg onthouden. Hoe valt het
antwoord op vraag 6 te rijmen met
het antwoord op vraag 7?
Zijn de bewindslieden bereid op de
kortst mogelijke termijn - ik denk
daarbij aan een week - met het
college van gedeputeerde staten
overleg te voeren en de Kamer
mededeling te doen over de resultaten
van dit overleg?
De minister antwoordt dat het met
name moeilijk te combineren valt met
het geluidhinderbeleid. Zou het dan
niet meer voor de hand liggen
maatregelen te treffen o m die bezwaren te voorkomen? Is de minister van
VROM bereid die maatregelen te
treffen?
Minister Smit-Kroes: Mijnheer de
Voorzitter! De eerste opmerking van
de geachte afgevaardigde onderschrijf
ik volledig. Ook in vind economische
activiteiten voor de regio Zuid-Limburg
buitengewoon belangrijk. De heer Van
der Linden maakt echter een onjuiste
veronderstelling als hij zegt dat de
besluiteloosheid over de luchthaven
- hij keek daarbij verwijtend in onze
richting - de verklaring zou zijn voor
de stagnerende ontwikkelingen. Nee,
mijnheer de Voorzitter, het is juist
andersom.

Minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat beantwoordt de vragen over het vertrek van een
Britse firma van Maastricht naar Keulen. Naast haar zit minister Winsemius van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Op de achtergrond wacht staatssecretaris Kappeyne van
de Coppello op haar beurt om vragen te beantwoorden
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In gesprekken met gedeputeerde
staten is vastgesteld dat ten aanzien
van de luchthaven Zuid-Limburg door
ons een beleid gevoerd zal worden
dat gericht is op de stimulering van
die economische activiteiten, echter
wel binnen de afspraken die gemaakt
zijn, onder andere over de geluidhinderproblematiek. Verder was er een
concrete afspraak met gedeputeerde
staten dat ten aanzien van de verwachte vestigingen harde uitspraken op
tafel gelegd zouden worden.
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Smit-Kroes
De potentiële investeerders die
genoemd zijn door de vertegenwoordigers van gedeputeerde staten
zouden het kabinet per brief laten
weten hoe hard hun inspanningsverbintenis in dezen zou zijn. Mijnheer de
Voorzitter, het doet mij leed vast te
stellen dat die brief van die potentiële
investeerders, op grond waarvan wij
zouden kunnen overgaan tot het
positief benaderen van de aanleg van
de Oost-West-baan, nog steeds niet op
de bureaus van de collega's Winsemius en Van Aardenne en van mijzelf is
verschenen.
De geachte afgevaardigde heeft
gesproken over de mogelijkheden om
in bestaande banen te investeren.
Deze zijn bespreekbaar met het
kabinet. Wel moet kunnen worden
vastgesteld dat er voor de Oost-Westbaan positieve mogelijkheden zijn ten
aanzien van de realisatie, gekoppeld
aan de investeringsbereidheid van de
al eerder genoemde investeerders.
Het verzoek om binnen een week
overleg te plegen met gedeputeerde
staten zal uiteraard in overweging
kunnen worden genomen, mits dat
overleg dan ook enige kansen kan
bieden. Daarom wachten wij liever de
ons toegezegde brief af.
Minister Winsemius: Mijnheer de
Voorzitter! De geachte afgevaardigde
de heer Van der Linden heeft gevraagd
naar het nemen van maatregelen ter
voorkoming van geluidhinder. Dat zou
beter zijn dan het opleggen van een
blokkade voor het vliegverkeer. De
geluidhinderproblematiek is simpel in
dit geval. Als er meer wordt gevlogen,
wordt het aantal zones waarvoor
minder mogelijkheden voor volkshuisvesting zijn, groter. Hier geldt een
additionele beperking. Deze beperking
is bestuurlijk in de regio van enige
importantie. In die regio moet men in
dezen ook eigen afwegingen maken.
Dan is er nog de nachtvluchtenbeperking. 's Nachts kan de geluidhinder
veroorzaakt door vliegtuigen groter
zijn dan overdag. Hierop is een extra
rem gelegd. Deze geldt ook ten
aanzien van andere plaatsen. Dit is
het normale beleid, in de richting van
de heer Van der Linden merk ik op:
Voorkomen is beter dan genezen.
Daarmee moeten wij rekening
houden.
De heer Van Rey (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De fractie van de VVD had
liever een andere procedure gevolgd
wat de discussie over deze problematiek betreft! De fractie van de VVD
heeft zich dan ook gisteren tot de
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voorzitter van de bijzondere commissie
gewend om over deze problematiek
nog deze week een mondeling
overleg te voeren.
Velen zijn de mening toegedaan dat
de minister van Verkeer en Waterstaat
in dezen obstructie pleegt. Ik verwijs
hiervoor naar een artikel in De
Limburger van 14 december jl. Ik
behoor niet tot deze groep van
mensen. Wellicht is het verstandig dat
de minister nog eens nadrukkelijk
uiteenzet, hoe zij precies over deze
plannen denkt.
De minister heeft gememoreerd aan
de afspraak met gedeputeerde staten.
De harde zaken zouden op tafel
moeten komen. Het kabinet wacht op
de beslissing van bedrijven die zich
willen vestigen en deze bedrijven
wachten op het besluit dat de aanleg va
de Oost-West-baan een feit wordt. De
één wacht dus op de ander; er
gebeurt uiteindelijk niets! Kunnen wij
niet uit deze situatie geraken?
Minister Smit-Kroes: Mijnheer de
Voorzitter! Deze uitlatingen die
kennelijk zijn gedaan in een Limburgse
krant wijs ik met kracht van de hand.
Ik heb geen obstructie gepleegd ten
aanzien van het vliegveld Zuid-Limburg. Het zal bekend zijn dat ik dit
vliegveld grote mogelijkheden voor
de toekomst toedicht. Na realisatie
van de Oost-West-baan zal de ligging
van het vliegveld buitengewoon
aantrekkelijk zijn.
Er is zeker geen sprake van een
vicieuze cirkel. Wat de veronderstelling
betreft dat het kabinet wacht op de
bedrijven, wijs ik op de afspraken met
gedeputeerde staten. Het kabinet
heeft voorwaarden gesteld, alvorens
zal worden overgegaan tot een
positieve reactie inzake de aanleg van
de Oost-West-baan en ook de gelden
daarvoor te voteren. Hard gemaakt
moet worden dat er niet alleen sprake
is van 'wishfull thinking' Betrokkenen
moeten zwart op wit aangeven dat er
een reële verwachting is. De bedrijven
dienen ons per brief mede te delen
dat zij wachten op de Oost-West-baan
Dan zal het 'probleem' zo zijn geklaard.
De heer Konings (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Wil de Minister van VROM
bevorderen dat niet wordt vooruitgelopen op een eventuele beslissing
over een Oost-West-baan door
toeneming van de vliegfrequentie op
de Noord-Zuid-baan? Wij zouden
anders straks voor voldongen feiten
staan. Artikel 74 van de Wet op de
geluidhinder biedt hiertoe de mogelijkheid.

Vragen

Minister Winsemius: Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb al aangegeven wat
het normale beleid is bij geluidhhinder.
Als het binnen de zones valt, kan er
gevlogen worden. Als het niet meer
binnen de zones valt, moet opnieuw
worden overwogen, wat men daar
werkelijk wil. De gezamenlijke besturen
bekijken dat. Volgens het normale
beleid bij geluidhinder mogen een
aantal vliegbewegingen plaatsvinden,
gekoppeld aan een zekere ruimte
waarvoor beperkingen gelden voor
woningbouw en dergelijke. Dat beleid
zullen wij handhaven. Dat is onze
wettelijke taak.
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Heeft er overleg plaatsgevonden tussen deze minister, verantwoordelijk voor het regionaal beleid
en de minister van Verkeer en Waterstaat over de investeringsplannen in
de betreffende regio?
Minister Smit-Kroes: Voorzitter! Het is
nog sterker: niet alleen de minister,
verantwoordelijk voor het regionaal
beleid, maar een afvaardiging van het
kabinet heeft gesproken met het
college van gedeputeerde staten.
De heer Wolters (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! In vraag 1 stond dat Elan
gaat vertrekken. Ik las vanochtend in
de krant dat Aerolink misschien ook
gaat vertrekken. De vraag van collega
Van der Linden zou ik tegen die
achtergrond gezien, willen preciseren.
Hij heeft om overleg binnen een week
gevraagd. De minister van Verkeer en
Waterstaat heeft begrepen dat dit
overleg over de aanleg van een
Oost-West-baan zou moeten gaan. Dat
was echter niet de bedoeling. Het was
de bedoeling dat dit gesprek zou gaan
over de problematiek van de nachtvluchten. Ook ik vraag om een
spoedig overleg over deze problematiek.
Minister Smit-Kroes: Mijnheer de
Voorzitter! Zoals altijd ben ik ook nu
bereid tot een gesprek.
De heer Van der Kooij (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Uit de woorden van de
Minister van VROM heb ik begrepen
dat invoering van een interimbeleid
relatief simpel is. Waarom realiseert
hij een dergelijk beleid dan niet op
korte termijn?
Minister Winsemius: Mijnheer de
Voorzitter! Op het ogenblik is er geen
sprake van een interimbeleid. Interimbeleid vindt plaats als wordt besloten
tot de aanleg van een oost-westbaan.
Er is dan een overloopperiode.
Tijdens deze periode zal er meer
verkeer zijn op de noord-zuidbaan.
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Mocht de oost-westbaan gerealiseerd
worden, dan is dat een verbetering in
verband met de geluidhinder. Op dit
moment is er echter geen sprake van
interimbeleid. Er is sprake van een
normaal beleid. Op dit ogenblik is de
besluitvorming over de oost-westbaan
nog niet positief afgerond.
De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Kan het kabinet misschien
aangeven of er nog complicaties te
verwachten zijn rond het structuurschema over de burgerluchtvaart dat
volgens de regeringsverklaring zo
snel mogelijk moet worden behandeld,
in het licht van de plannen die nu aan
de orde zijn? Ik heb begrepen dat de
geluidhindercontouren misschien
moeten worden opgeschoven. Mogen
wij daarover nadere inlichtingen
krijgen?
Minister Smit-Kroes: Ik verwacht
daarbij geen specifieke problemen,
mijnheer de Voorzitter.
De heer Paulis (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Wat er nu gebeurt ten
aanzien van het vliegveld Beek komt
neer op een stille wurging. Ik verzet
mij daartegen. Ik maak onderscheid
tussen nachtvluchten en de aanleg
van een oost-westbaan. Ik heb het nu
specifiek over de nachtvluchten. Wat
heeft het kabinet sinds oktober 1983
zelf daadwerkelijk gedaan o m een
positieve ontwikkeling op dat gebied
mogelijk te maken? De minister heeft
gezegd op korte termijn tot besluitvorming te willen komen. Zij is tot
overleg bereid. Ik wil graag een
termijn horen noemen waarbinnen
het besluit genomen wordt. Het kan
op deze manier niet blijven doorgaan.
Minister Smit-Kroes: Mijnheer de
Voorzitter! Ik onderschrijf dat de
ontkoppeling van de aanleg van een
oost-westbaan en de nachtvluchten
aan de orde zou kunnen zijn. Laat
over het nachtvliegverbod overigens
geen misverstanden ontstaan: collega
Winsemius en ik zitten op dezelfde lijn
als het gaat over het feit dat vanaf 2
uur 's nachts tot 6 uur 's ochtends niet
gevlogen mag worden op dat vliegveld.
Waar we het dan over zouden kunnen
hebben: collega Winsemius heeft
zoeven al gezegd dat er misschien
nog een ietsje ruimte zou kunnen zijn
in het aantal vliegbewegingen vóór
2.00 uur. Daarover is een gesprek
mogelijk. Willen wij het hebben over
een essentiële verbetering van het
vliegveld, dan moeten wij niet uitgaan
van een noord-zuidbaan, maar van
een oost-westbaan. De baan moet
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dan dus worden verlegd. Het kabinet
heeft daaraan de voorwaarde gekoppeld dat duidelijk gemaakt dient te
worden hoe hard de potentiële
belangstelling is voor een oost-westbaanvestiging voor het investeren.
Het college van gedeputeerde staten
heeft ons beloofd daarop te reageren.
Deze reactie hebben wij nog niet
ontvangen.
De heer Veldhoen (PvdA): Voorzitter!
Ongetwijfeld zal dit gecompliceerde
onderwerp ook weer ter sprake
komen bij de behandeling van het
IMP geluid op 6 maart 1985. Het is
duidelijk dat een aantal aan de orde
zijnde problemen vooral de minister
van VROM aangaan. Ik denk hierbij
aan de ruimtelijke-ordeningsaspecten,
de PKB's, de wet inzake de geluidhinder en dergelijke. De minister van
VROM is bezig met twee andere
eveneens gecompliceerde problemen
in Limburg, namelijk de Boschpoort
en de DSM. Het gaat hierbij om
industrielawaai. Een integrale benadering is in dezen gewenst. Is de
minister bereid toe te zeggen dat hij
voor 1 maart aanstaande een notitie
aan de Kamer zendt over de stand van
zaken? Het zou in deze notitie vooral
moeten gaan over de door mij
genoemde aspecten, opdat wij deze
kunnen bespreken op 6 maart 1985.
Minister Winsemius: Ik ben vanzelfsprekend graag bereid notities te
sturen. Het is mij echter niet helemaal
duidelijk op welke aspecten de heer
Veldhoen doelt. Doelt hij op de
Boschpoort en de DSM of op de integrale aspecten van het vliegveld Beek?
De integrale aspecten van het vliegveld
Beek en de mogelijke oost-westbaan
worden besproken in het kader van de
sociaal-economische component en
de milieucomponenten. Hierover
vindt dus een integrale besluitvorming
plaats, waarbij niet alleen uitgegaan
wordt van milieustandpunten. Ik hoop
zelfs dat wij wat dit betreft de Kamer
eerder kunnen berichten dan pas op 1
maart aanstaande.
De heer Hummel (PvdA): Voorzitter!
Is de minister van Verkeer en Waterstaat bereid om tijdig in het kader van
de besluitvorming over de eventuele
aanleg van de oost-westbaan overleg
te voeren met de betrokken gemeentebesturen? Dit betreft vooral de door
de gemeenten Meerssen en Nuth
ingediende bezwaren tegen het
expresscenario.
Is de minister bereid om het hare te
doen opdat de Batelle-studie en de
daarbij behorende bijlagen, voor
zover de informatie daarin zich door

Vragen

de aard en het karakter daarvan niet
verzet tegen openbaarmaking, alsnog
aan de Kamer beschikbaar gesteld
worden?
Minister Smit-Kroes: Voorzitter! Ik
ben uiteraard bereid om opnieuw met
de betrokkenen om de tafel te gaan
zitten. Er is door collega Winsemius
en mijzelf overleg gepleegd in het
Maastrichtse over deze problematiek.
Dat heeft in ieder geval duidelijkheid
geschapen Let wel, ik zeg niet dat dit
overleg tot overeenstemming heeft
geleid.
Ik wil graag de toezegging doen, het
Batelle-rapport te overleggen, voor
zover dat vanwege het vertrouwelijke
karakter mogelijk is.
De heer Castricum (PvdA): De vragen
zijn met name gesteld aan de ministers
die nu achter de regeringstafel zitten
en aan hun collega van EZ. Mag ik
ervan uitgaan dat ook de staatssecretaris voor het voorwaardenscheppend
beleid, de heer Van Zeil, bij de gehele
problematiek ten nauwste betrokken
wordt?
Minister Smit-Kroes: Het wordt een
kabinetsstandpunt, mijnheer de
Voorzitter, dus nog veel meer collega's
zullen in de vreugde delen.

Aan de orde is de beantwoording van
vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 122 van het Reglement van
Orde door het lid Van Es aan de
minister van Justitie en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Kappeyne van de
Coppello, over het wetsvoorstel
inzake gelijke behandeling van
mannen en vrouwen in de WWV.
Mevrouw Van Es (PSP): Voorzitter!
Kunnen de bewindslieden bevestigen
dat zij bij het wetsvoorstel gelijke
behandeling vasthouden aan de
formulering in het voorontwerp van
wet, waarin discriminatie op grond
van seksuele voorkeur ontoelaatbaar
wordt geacht?
Delen zij de mening, dat de werking
van artikel 1 van de Grondwet zoveel
gewicht dient te hebben dat wettelijk
geen mogelijkheden behoren te
bestaan, dat particuliere organisaties
artikel 1 mogen schenden door
discriminatie op grond van seksuele
voorkeur, ook niet met een beroep op
andere grondrechten?
Kunnen de bewindslieden nogmaals
bevestigen, dat het wetsvoorstel deze
Kamer vóór de zomer 1985 zal
bereiken?
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Staatssecretaris Kappeyne van de
Coppello: Mijnheer de Voorzitter! Het
antwoord op de eerste vraag luidt
bevestigend, met dien verstande dat
in het wetsvoorstel dat aan de Kamer
zal worden aangeboden, discriminatie
op grond van seksuele voorkeur
ongetwijfeld ontoelaatbaar wordt
geacht. Of daarbij de formulering van
het voorontwerp van wet zal worden
gevolgd, kan ik op dit moment nog
niet zeggen.
Ik kan geen antwoord geven op de
tweede vraag. Zeer binnenkort zal een
beraad tussen de bewindslieden
plaatsvinden over de verhouding
tussen de verschillende grondrechten.
Daartoe behoort ook een antwoord op
de vraag, of sommige grondrechten,
bij voorbeeld de vrijheid van onderwijs
en de vrijheid van godsdienst, nopen
tot uitzonderingen op artikel 1 van de
Grondwet.
Het antwoord op vraag drie luidt als
volgt. Zowel in de UCV over de
reparatienota in juni als onlangs bij de
begrotingsbehandeling van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid heb ik nog
eens bevestigd dat ik mijn best zal
doen om het wetsvoorstel voor de
zomer van 1985 in te dienen.
Ik kan niet met zekerheid zeggen dat
ik die termijn zal halen, omdat
waarschijnlijk allerlei adviesorganen
ingeschakeld zullen moeten worden.

„ w „w „^

Ik kan niet voorzien hoeveel tijd die
adviesorganen nodig zullen hebben
om hun advies op te stellen. Daarna
zal nog advisering door de Raad van
State plaatsvinden. Dan zal de
regering haar definitieve standpunt
over het wetsvoorstel bepalen,
alvorens het bij de Tweede Kamer in
te dienen.
Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! Met welke intentie gaan de
bewindslieden het overleg in? Daar
ben ik benieuwd naar. Is dat de
intentie die ik verwoord heb in mijn
tweede vraag? Is er enige aanleiding
om te veronderstellen dat er afgeweken wordt van de formulering die in
het voorontwerp staat, of van de
intentie in het voorontwerp om
gelijke behandeling op grond van
homoseksuele voorkeur af te dwingen?
Mevrouw Rempt heeft bij de
behandeling van de begroting van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
een motie ingediend, waarin zij de
regering heeft verzocht om een beleid
ter zake van homoseksualiteit aan de
Kamer voor te leggen. Ik zou over het
voor te stellen wetsontwerp en over
de uitvoering van het verzoek in de
motie willen vragen aan de bewindslieden of hun uitgangspunt daarbij is,
dat de overheid ook een taak behoort
te hebben, en dus ook de bevoegdheid,
om bij particuliere organisaties gelijke
behandeling af te dwingen ter zake
^
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van seksuele voorkeur; dus wettelijk
of anderszins.
Staatssecretaris Kappeyne van de
Coppello: Mijnheer de Voorzitter! Met
welke intentie de heer Korthals Altes
en ik het bewindsliedenberaad zullen
ingaan, is wellicht alleen voor ons zelf
interessant, maar niet voor de Kamer.
Voor de Kamer is slechts relevant wat
de uitkomst van dat overleg zal zijn.
Die uitkomst zal worden vastgelegd in
een wetsvoorstel dat vervolgens naar
de adviesorganen gaat. Na afloop van
die advisering staat het de regering
vrij om nog wijzigingen in het wetsvoorstel aan te brengen. Die vraag
van mevrouw Van Es beantwoord ik
dus niet.
De tweede vraag kan ik op dit
moment ook niet beantwoorden,
omdat ik niet weet welk standpunt de
regering ter zake zal formuleren. Het
lijkt mij niet verstandig om vrijblijvende bespiegelingen daarover te
houden. Dat zal ook niet de intentie
van mevrouw Van Es zijn.
Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Zijn de
bewindslieden het met mij eens dat
het kabinet niet gehouden is om
resoluties van partijraden uit te
voeren maar dat men daarentegen
gebonden is aan hetgeen in het
regeerakkoord is overeengekomen?
Zijn ze van plan om inderdaad te doen
wat door de Kamer in de vorm van
twee moties van mijn hand is geaccepteerd, namelijk om voor het zomerreces het wetsontwerp in te dienen - de
staatssecretaris deed daarover nogal
aarzelend, maar mijn fractie is daarop
buitengewoon gesteld en om een
coördinerend bewindspersoon aan te
wijzen en een beleid ter zake van
discriminatie van homoseksuelen op
te zetten, waarom de overgrote
meerderheid in deze Kamer heeft
gevraagd? Zouden de bewindslieden
ten overvloede willen benadrukken
dat derden niets te maken hebben
met de leefwijze van mensen in hun
privé-bestaan?
Staatssecretaris Kappeyne van de
Coppello: Mijnheer de Voorzitter!
Het is mijns inziens aan de bewindslieden zelf om te beoordelen in
hoeverre zij zich politiek, moreel of
anderszins gebonden achten aan
uitspraken van de organen van de
partij waarvan zij lid zijn. Men moet
daarover individueel beslissen. Ik
denk dan ook dat de regering daarover
inhoudelijk geen standpunt kan
geven. Het betreft de verhouding van
de bewindslieden tot de partij waartoe
zij zelf behoren, leder bewindspersoon
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Kappeijne van de Coppello
moet daarbij naar eigen opvatting
handelen. De regering is wel gebonden
aan het regeerakkoord.
Indien de regering meent van dat
regeerakkoord te moeten afwijken,
staat het voor mij vast dat de regering
een dergelijke afwijking op z'n minst
zal moeten mededelen aan de Kamer
en daarover van gedachten zal
moeten wisselen. De heer Korthals en
ik zijn van mening en naar ik aanneem
ook de andere bewindslieden dat het
regeerakkoord zal worden gevolgd.
Ter opfrissing van de herinnering lees
ik de desbetreffende passage nog
voor: de regering neemt de kritiek,
ook die van juridische aard, die door
vele kringen in de samenleving is
uitgeoefend op het voorontwerp
gelijke behandeling buitengewoon
ernstig; zij erkent in het bijzonder het
belang van het bevorderen van
tolerantie in een pluriforme samenleving; de regering is voornemens het
voorontwerp opnieuw in studie te
nemen en met behoud van de
uitgangspunten tot een nieuw
ontwerp van wet te komen.
Ik bevestig nog eens mijn reactie op
de motie van mevrouw Rempt,
inhoudende de indiening van het
wetsontwerp voor het zomerreces. Ik
heb alleen beschreven welke moeilijkheden er wellicht op de weg naar de
verwezenlijking liggen.
De motie van mevrouw Rempt die
doorde Kamer is aanvaard betreffende
de discriminatie van homoseksuelen,
een te vormen homobeleid en het
aanwijzen van een coördinerend
bewindspersoon op dat gebied, is nog
geen onderwerp van beraadslaging
geweest in de ministerraad. Ik neem
aan dat dat binnen afzienbare tijd wel
zal gebeuren. In het wetsvoorstel dat
mettertijd aan de Kamer zal worden
aangeboden, zal ook impliciet een
oordeel zijn opgenomen over de
vraag in hoeverre derden zich te
bemoeien hebben met de leefwijzen
van mensen in hun privé-bestaan.
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Delen de bewindslieden
het standpunt dat bij wetgeving ter
uitvoering van de Grondwet nog
belangrijker dan de bewoordingen
van een regeerakkoord de duidelijke
strekking van de desbetreffende
grondwetsbepalingen zelf is, mede in
het licht van de geschiedenis van de
totstandkoming van die bepalingen
en dat juist ook als het gaat over
vragen inzake onderling verband en
een mogelijke strijdigheid van
grondrechten in de Grondwet, de
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advisering van de Raad van State
dermate belangrijk is dat het uit dien
hoofde prematuur is nu uitspraken te
doen over formuleringen in een
wetsontwerp?
Staatssecretaris Kappeyne van de
Coppello: Mijnheer de Voorzitter! Ik
ben niet aanwezig geweest bij het
opstellen van het regeerakkoord,
maar ik ga ervan uit dat dit gebeurd is
door mensen onder wie er toch wel
enkelen geweest moeten zijn die
kennis hadden van de Grondwet en
van de grondwetswijziging, zoals die
korte tijd daarvoor tot stand was
gekomen. Ik neem dus aan dat het
regeerakkoord niet in strijd is met de
tekst van de Grondwet, zoals die nu
luidt.
Ongetwijfeld zal het advies van de
Raad van State, dat altoos zeer zwaar
wordt genomen, hoewel het niet altijd
wordt opgevolgd, door de regering
worden bezien voor de indiening van
het wetsontwerp.

artikel 1 van de Grondwet. Aan de
hand van die studie zal er in de
ministerraad en wellicht ook daarvoor
in een ministeriële commissie beraad
plaatsvinden.
Welke standpunten - ik deel in
dezen geheel uw opvatting, mijnheer
de Voorzitter - door verschillende
bewindslieden naar voren zouden
kunnen worden gebracht en wat de
wederzijdse reacties zouden kunnen
zijn, lijkt mij wel interessant maar niet
van doorslaggevende betekenis om
hier toegelicht te worden. Het resultaat
zal de Kamer mettertijd bereiken en
dan zal de heer Willems zien hoe de
gedachtenwisseling tot resultaten
heeft geleid.
De Voorzitter: Vandaag is ingekomen
de volgende brief van staatssecretaris
De Graaf:

De heer Willems (PSP): Voorzitter! De
staatssecretaris antwoordde op de
vragen van collega Van Es dat in het
kabinet nog nader beraad zal plaatsvinden over de verhouding tussen de
verschillende grondrechten. Is alleen
het wetsontwerp inzake gelijke
behandeling aanleiding tot dit beraad
of zijn er nog andere aanleidingen?
Wat zijn precies de onderwerpen van
dat beraad?
De staatssecretaris zegt dat het
bewindslieden uiteraard vrij staat, te
bezien op welke wijze zij zich aan hun
eigenpartijprogramma'sen uitspraken
van hun eigen partij houden. Als de
CDA-bewindslieden zich op het
standpunt stellen dat zij de mening
van een kleine meerderheid van de
CDA-partijraad zouden moeten delen
en zij dat standpunt dus ook in het
kabinet proberen te verdedigen, wat
voor consequenties zullen de VVDbewindslieden dan aan een dergelijk
standpunt verbinden? Betekent dit
voor hen dat zij dan niet met een
wetsontwerp naar de Kamer komen?

'Mede namens staatssecretaris
Kappeyne van de Coppello deel ik u
het volgende mede. Na het verwerpen
op 13 december jl. van een voorstel
van wet tot wijziging van de Wet
Werkloosheidsvoorziening (WWV)
(1984-1985, nr. 18683) door uw
Kamer heeft het kabinet zich bezonnen
over de wijze, waarop de WWV
alsnog in overeenstemming kan
worden gebracht met de 3e EG-richtlijn
inzake gelijke behandeling van
mannen en vrouwen.
Het kabinet wil de onzekerheid
daarover zo kort als mogelijk doen
zijn. Daartoe zal, rekening houdend
met tijdens de parlementaire behandeling gemaakte opmerkingen, op korte
termijn een nieuw voorstel van wet
worden opgesteld.
Het kabinet meent dat de parlementaire besluitvorming vóór 1 maart
1985 moet kunnen zijn afgerond. Er
van uitgaande dat voor de meeruitgaven een structurele dekking kan
worden gevonden - het gaat o m een
bedrag van ongeveer f450 miljoen - ,
zal de door het kabinet beoogde
wetgeving, voor zover de gelijke
behandeling betreffende, terug
kunnen werken tot 23 december 1984.

De Voorzitter: De Kamer behoort uit
te gaan van eenheid van het kabinetsbeleid totdat het tegendeel blijkt.

De staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
(w.g.) L. de Graaf.'

Staatssecretaris Kappeyne van de
Coppello: Mijnheer de Voorzitter! Het
nader beraad over de verhouding
tussen de grondrechten heeft inderdaad de wet inzake gelijke behandeling
als oorzaak. Er is verder naar aanleiding van het voorontwerp kritiek
losgekomen. Beide elementen hebben
het nodig gemaakt dat een studie is
verricht over de verhouding tussen de
'oude grondrechten' en het nieuwe

Ik stel voor, deze brief te doen
drukken onder nr. 18683, nr. 16.

Vragen

Daartoe wordt besloten.
Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Het is de wens van mijn
fractie, dat over deze brief ten spoedigste een korte gedachtenwisseling
tussen de Kamer en de staatssecretaris
kan plaatsvinden. Ik verzoek u te
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Voorzitter
willen bewerkstelligen, dat deze als
het kan heden en anders morgen nog
kan plaatsvinden.
De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb enkele vragen en
opmerkingen naar aanleiding van de
brief, maar als er een gedachtenwisseling komt, zal ik die tot dan bewaren.
De Voorzitter: Ik stel voor, aan dat
verzoek te voldoen en de gedachtenwisseling morgen aan het begin van
de avondvergadering te houden.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Het Presidium heeft
met eenparigheid van stemmen
besloten, te stellen in handen van:
a. de vaste commissie voor Onderwijs
en Wetenschappen:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Overgangswet WBO houdende
vervroeging van inwerkingtreding van
een onderdeel van de Wet op het
basisonderwijs (18795);
b. devaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Onteigeningswet (18784);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet tot wijziging van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (18794).

Regeling van werkzaamheden
De Voorzitter: Ik stel voor, de sternmingen over hoofdstuk VIII (Onderwijs
en Wetenschappen) en over de
UCV-moties studiefinanciering te
verplaatsen naar donderdag.
Ik stel voor, de stemmingen over
hoofdstuk VII (Binnenlandse Zaken)
en 18600-A (Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds) te verplaatsen naar
donderdag aanstaande en dan ook te
stemmen over de tijdens de UCV van
10 december 1984 over het Overheidspersoneelsbeleid voorgestelde
moties.
Ook stel ik voor, de stemmingen over
hoofdstuk XIII (Economische Zaken) te
verplaatsen naar donderdag en dan
ook te stemmen over de tijdens de
UCV van 17 december 1984 over de
buitenlandse economische betrekkingen voorgestelde moties, indien
voldoende ondersteund. Omdat de
behandeling van de begroting van
Buitenlandse Zaken in enge zin is
doorgeschoven naar januari, stel ik
voor, deze week ook niet te dupliceren
over Ontwikkelingssamenwerking en
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niet te stemmen over de moties-Herijking bilateraal beleid.
Ik stel voor, aan de orde te stellen en
te behandelen aanstaande donderdag
bij het begin van de vergadering de
wetsvoorstellen:
- Wijziging van hoofdstuk IX B
(Ministerie van Financiën) van de
begroting van uitgaven van het Rijk
voor het jaar 1983 (slotwet; tweede
wijzigingsvoorstel) (18 533);
- Intrekking van de Wet selectieve
investeringsregeling (Stb. 1974,95)
(18741);
- Wijziging van de Overgangswet
WBO houdende vervroeging van
inwerkingtreding van een onderdeel
van de Wet op het basisonderwijs
(18795).
Ik stel voor, aanstaande donderdag
ook nog te stemmen over de tijdens
de UCV van 17 december 1984 over
de capaciteitsreducties voorgestelde
moties - indien voldoende ondersteund - en over de tijdens de UCV
van 5 november 1984 over de nota
LPG (18 233) voorgestelde moties,
indien voldoende ondersteund.
De heer Hummel (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik verzoek u namens mijn
fractie, het verslag van het mondeling
overleg van afgelopen donderdag met
de minister van WVC en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken over
de financiering van de podiumkunst
op de agenda te plaatsen, ten einde
daarover een motie te kunnen
indienen. Ik verzoek u te willen
bevorderen dat over die motie nog
uiterlijk donderdag zal worden
gestemd.
De Voorzitter: Ik stel voor, aan het
verzoek te voldoen, met spreektijden
van twee minuten en dat debat, zo
mogelijk, nog aan het eind van deze
vergadering te voeren.
Daartoe wordt besloten.
De heer Hermans (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De VVD-fractie zou graag
willen dat de moties over de Herijkingsnota deze week nog in stemming
komen. Het bestedingsoverleg met de
verschillende ontwikkelingslanden
moet nu namelijk plaatsvinden. Als
daar nog een maand mee moet
worden gewacht, zal dat de minister
in problemen brengen.
De Voorzitter: Ik heb daar geen
bezwaar tegen. Ik heb het voorstel
uitsluitend gedaan vanwege de
samenhang. Ik stel nader voor, toch
over de moties-Herijking bilateraal
beleid te stemmen.

Vragen
Regeling van werkzaamheden
Algemene Bijstandswet/voordeurdelers

De heer Van der Spek (PSP): Er wordt
dan toch niet gestemd over de moties
die zijn ingediend bij de begrotingsbehandeling?
De Voorzitter: Neen, alleen over de
moties die in de UCV zijn ingediend.
De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter: U stelt voor, de moties
over de beddenreductie in de jeugdhulpverleningssector aanstaande
donderdag in stemming te brengen.
Dat lijkt mij ook van belang. De
Handelingen van die UCV zijn uiteraard
nog niet beschikbaar. Wilt u ervoor
zorgen dat er tijdig noodhandelingen
beschikbaar zijn?
De Voorzitter: Dat zal gebeuren.
Mevrouw Cornelissen (CDA): Dat is al
gebeurd.
De Voorzitter: De noodhandelingen
zijn rondgedeeld aan de woordvoerders en één exemplaar per fractie. Dat
is het minimum dat gebruikelijk is.
Overeenkomstig de (nadere) voorstellen van de Voorzitter wordt besloten.
De Voorzitter: Staatssecretaris De
Graaf moet zo snel mogelijk aan de
overzijde zijn en daarom stel ik voor,
eerst te stemmen over de moties
inzake de uitvoering van de Algemene
Bijstandwet en de voordeurdelers.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen over
negen moties, ingediend op 6 december 1984 bij de behandeling van de
stukken over de uitvoering van de
Algemene Bijstandswet (18123, nrs.
11 t/m 16), te weten:
- de motie-Willems c.s. over de
invoering van de zgn. woningdelersnorm (18123, nr. 17);
- de motie-Dales over het recht op
bijstand van alleenstaanden (18123,
nr. 18);
- de motie-Dales over het achterwege laten van de verlaging van de
bijstandsuitkering indien geen
woonkosten verschuldigd zijn (18 123,
nr. 19);
- de motie-Dales over samenwonende bejaarden (18123, nr. 20);
- de motie-Dales over gedeeltelijk
arbeidsongeschikten die een aanvullende bijstandsuitkering ontvangen
(18123, nr. 21);
- de motie-Dales over de datum
van inwerkingtreding van de nieuwe
voorschriften (18123, nr. 22);
- de motie-Dales over de uitvoeringskosten voor de gemeenten
(18123, nr. 23);
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Voorzitter
- de motie-Groenman over het
geven van duidelijke voorlichting
(18123, nr. 24);
- de motie-Brouwer c.s. over de
positie van broers en zusters in de
regeling (18123, nr. 25).
De Voorzitter: Mij is verzocht, de
beraadslaging te heropenen. Ik stel
voor, aan dat verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.
De heerWillems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! Tijdens het korte debat
over de voordeurdelers werd aan het
eind duidelijk, dat er wellicht toch een
kamermeerderheid zou zijn voor een
uitzondering die noodzakelijk is voor
buitenlanders die gehuwd zijn en
waarvan de partner in het buitenland
verblijft. Deze worden überhaupt door
de bijstand al op achterstand gezet,
maar zij kunnen bovendien door de
voordeurdelersregeling worden
getroffen. Ik heb aan het eind van het
debat al aangekondigd, dat ik alsnog
een motie erover wilde formuleren.
Deze heb ik nu inmiddels laten
verspreiden en ik verzoek u deze
alsnog bij de stemmingen over dit
onderwerp te voegen. Ik zou graag
van de staatssecretaris nog een
reactie erop vernemen, zodat wij
weten, in welke mate wij tegemoet
zijn gekomen aan de eerder door hem
geformuleerde bezwaren.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Willems,
Beckers-de Bruijn, Brouwer en Dales
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat gehuwde buitenlanders met recht op een RWW-uitkering,
wier gezin in het buitenland verblijft
en door hen moet worden onderhouden, slechts in aanmerking komen
voor een RWW-uitkering op alleenstaanden-niveau;
overwegende, dat zij bovendien
getroffen kunnen worden door de
woningdelerskorting, indien zij samen
met anderen een woning bewonen;
van mening, dat zij in dat geval nog
meer belemmerd worden om in het
onderhoud van hun gezin te voorzien;
verzoekt de regering, deze groep van
toepassing van de 60%-norm uit te
zonderen,
en gaat over tot de orde van de dag.
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Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 26 (18 123).
Ik stel voor, over deze motie aanstonds
te stemmen.
Daartoe wordt besloten.
De heer Wolters (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil de staatssecretaris
vragen, of hij bereid is in verband met
het debat over de Algemene Bijstandswet, dat na het kerstreces zal plaatsvinden, nog eens op een rijtje te
zetten door welke maatregelen in het
kader van de ABW alleenstaande
buitenlanders die hun gezin in het
buitenland hebben, worden getroffen
en hoe het zich tot elkaar verhoudt.
Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Naar aanleiding van mijn
motie op stuk nr. 20 heeft de staatssecretaris nog een nader bericht
gezonden. Het gaat dan om mensen
die met een aanvullende bijstandsuitkering op AOW of ABW samenwonen,
omdat zij elkaar dienen te ondersteunen, zoals bij verzorging van ouders
of van gehandicapten. In die brief
staat de volgende zin: Betrokkenen
blijven buiten beschouwing, indien zij
als zij niet bij hun naaste familieleden
zouden wonen, zouden zijn aangewezen op verzorging in een bejaardentehuis of een andere inrichting ter
verpleging of verzorging. Ik moet de
staatssecretaris, voordat ik over mijn
motie op stuk nr. 20 een beslissing
kan nemen, vragen, of hiermee wordt
bedoeld: aangewezen op een bejaarden- of verzorgingstehuis in de
technische zin, dus door een indicatie
commissie als zodanig ook gekwalificeerd.
In dat geval kan ik mijn motie op
stuk nr. 20 niet intrekken, want dat
gaat veel verder dan wat de staatssecretaris zei. Hij trok een parallel met
de inkomstenbelasting. Daarbij is niet
van zo'n technische opvatting sprake.
Bovendien wordt een bejaarde die
nog thuis verzorgd kan worden,
nimmer geïndiceerd voor noodzakelijke opname in een bejaardentehuis.
Dan zou zelfs zijn toezegging echt
waardeloos zijn, want die kan dan
geen effect hebben. Na het antwoord
kan ik zeggen, wat ik met mijn motie
doe.
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Over de in de motie-Willems behandelde zaak heb ik al een
oordeel uitgesproken bij de behandeling van deze zaak. Ik verwijs daarnaar.
Het zal niet verbazen, dat ik op grond
van dat betoog deze motie nu moet
ontraden.

Algemene Bijstandswet/voordeurdelers

De heer Wolters verbond hieraan de
vraag, op deze problematiek terug te
komen bij de behandeling, plenair, in
een UCV of in een mondeling overleg,
van de bijstandswet in haar totaliteit.
Daarop wil ik graag positief reageren.
Tot mevrouw Dales kan ik zeggen,
dat met mijn brief is bedoeld hetzelfde
te bereiken als hetgeen bereikt kan
worden in vergelijkbare situaties bij
fiscale wetgeving. Het gaat in die zin
om een volledige synchrone behandeling. Meer kan ik daarover nu niet
zeggen.
Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Dat houdt in, dat niet
als criterium wordt genomen het
oordeel van een indicatiecommissie
voor de bejaarden- en verzorgingstehuizen dan wel een keuringsinstantie
voor een inrichting.
Ik trek mijn motie op stuk nr. 20 in.
De Voorzitter: Aangezien de motie-Dales (18 123, nr. 20) is ingetrokken,
maakt zij geen onderwerp van
beraadslaging meer uit.
De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! Heeft de staatssecretaris
bedoeld te zeggen, dat de materie,
zoals omschreven in de motie - de
woningdelerskorting voor gehuwde
buitenlanders - zal worden betrokken
bij het overzicht van maatregelen
voor buitenlanders met bijstand? Als
dat het geval is, dan lijkt het mij beter,
dat de discussie over mijn motie
wordt afgerond in het debat over de
Algemene bijstandswet.
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Ik heb begrepen, dat
het de heer Wolters gaat om de
positie van mensen, die een bijstandsuitkering genieten en wier gezinnen in
het buitenland wonen. Het behoeven
overigens niet alleen buitenlanders te
zijn, het kunnen ook Nederlanders
zijn.Dit onderdeel kan inderdaad aan
de orde komen bij de behandeling
van de problemen in het kader van de
Algemene bijstandswet.
De heerWillems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter. In dat geval houd ik mijn
motie aan.
De Voorzitter: Op verzoek van de
heer Willems stel ik nader voor, zijn
motie (18123, nr. 26) van de agenda
af te voeren.
Daartoe wordt besloten.
De beraadslaging wordt gesloten.
In stemming komt de motie-Willems
c.s. (18123, nr. 17).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en
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Voorzitter
het GPV en het lid Janmaat tegen
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Dales
(18123, nr. 18).
De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie is verworpen met dezelfde
stemverhouding als de vorige.
In stemming komt de motie-Dales
(18123, nr. 19).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en
het GPV tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Dales
(18123, nr. 21).
De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie is verworpen met dezelfde
stemverhouding als de vorige.
In stemming komt de motie-Dales
(18123, nr. 22).
De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie is verworpen met dezelfde
stemverhouding als de vorige.
In stemming komt de motie-Dales
(18123, nr. 23).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF
tegen deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ervoor,
zodat zij is verworpen.
Instemming komt de motie-Groenman
(18123, nr. 24).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
VVD tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Brouwer
c.s. (18123, nr. 25).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en
het GPV en het lid Janmaat tegen
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
zij is verworpen.
Ik stel voor, de stukken 18123, nrs. 11
t/m 16 voor kennisgeving aan te
nemen.
Daartoe wordt besloten.
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Aande orde zijn de stemmingen over
drie moties, ingediend in de UCV van
26 november 1984 over de onderdelen
politie van de hoofdstukken VI
(Justitie) en VII (Binnenlandse Zaken)
van de rijksbegroting voor het jaar
1985, te weten:
- de motie-Stoffelen/Wessel-Tuinstra over de sterkte van het Haarlemse
politiekorps (18600-VI en VII, nr. 30);
- de motie-Wessel-Tuinstra over de
overdracht van bevoegdheden
(18 600-VI en VII, nr. 31);
- de motie-Stoffelen/Dales over
een studietoelageregeling voor
ouderen die een politie-opleiding
willen volgen (18600-VI en VII, nr. 32).
De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
deze moties voldoende worden
ondersteund. De heer Stoffelen vraagt
opening van de beraadslaging. Ik stel
voor, aan dit verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.
De heer Stoffelen: Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil enkele opmerkingen
maken naar aanleiding van de brief
van de Minister van Binnenlandse
Zaken over de tijdens de UCV van 26
november 1984 ingediende motie
over de sterkte van de politie in
Haarlem. De brief - waarvoor wij de
minister danken - maakt melding van
een arrangement - in normaal
Nederlands een overeenstemming dat bereikt zou zijn met de burgemeester
van Haarlem.
Ik ben hedenochtend in overleg
getreden met de burgemeester van
Haarlem en de korpschef die beiden
veronderstelden dat gedoeld werd op
gesprekken in het jaar 1982. Die
gesprekken verliepen in een goede
sfeer, maar leidden niet tot echte
overeenstemming. Ze leidden wel tot
een stroom brieven aan deze Kamer,
tot het bespreken van dit onderwerp
tijdens de begrotingsbehandeling,
het indienen van een motie en het
aanvaarden van een motie. Dat zou
geen aanleiding zijn om de onlangs
ingediende motie te wijzigen, ware
het niet dat de brief aangeeft dat de
minister bereid is tot het voeren van
verdere gesprekken. Wij stellen dat
zeer op prijs en willen daarom het
dictum van de motie wijzigen, ook om
aldus te bereiken dat de motie
kamerbrede steun krijgt.
In het gewijzigde dictum wordt op
twee zaken de nadruk gelegd. In de
eerste plaats wordt de minister
dringend verzocht om in overleg
- dus niet na overleg - met de
gemeente Haarlem tot overeenstenv
ming te komen. In de tweede plaats

Algemene Bijstandswet/voordeurdelers
Politie

wordt verzocht om een zodanige
sterkte-vaststelling dat het voor het
hele land belangrijke experiment
ongehinderd voortgang kan vinden.
Om die reden wil ik thans mede
namens de leden Wessel-Tuinstra,
Faber en Dijkstal een gewijzigde
motie indienen.
Motie
De Voorzitter: De motie-Stoffelen/
Wessel-Tuinstra (18600-VI en VII, nr.
30) is in die zin gewijzigd, dat het
dictum thans luidt:
nodigt de minister uit, de sterkte
van het Haarlemse politiekorps in
overleg met de gemeente Haarlem
zodanig vast te stellen, dat het
experiment ongehinderd voortgang
kan vinden,.
Deze gewijzigde motie is ondertekend
door de leden Stoffelen, Wessel-Tuinstra, Faber en Dales.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 38 (18 600-VI en VII).
Ik stel voor, aanstaande donderdag
over deze motie te stemmen.
Daartoe wordt besloten.
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Wil de minister nog
commentaar geven op de formulering
'in overleg met'?
Minister Rietkerk: Mijnheer de
Voorzitter! Ik ging ervan uit dat
vandaag over deze motie zou worden
gestemd, maar dat is natuurlijk aan de
Kamer, In mijn brief van 17 december
heb ik aangegeven dat ik al het
nodige zal doen om ervoor te zorgen
dat dit ook door mij belangrijk
geachte experiment in Haarlem niet
zal mislukken. Ook heb ik aangegeven
dat wij hierover in overleg zijn met de
gemeente. Ik ben de heer Stoffelen
erkentelijk voor de wijziging van de
motie, omdat nu meer rekening wordt
gehouden met datgene wat er ten
aanzien van Haarlem al is gebeurd.
Als die wijziging een uitspraak in deze
geest zou inhouden, zou ik daar in
ieder geval minder moeite mee
hebben dan met het dictum van de
eerdere motie.
Ik moet hieraan toevoegen dat ik
overigens ook staatsrechtelijke
bedenkingen heb tegen een verplichting die mij door de Kamer wordt
opgelegd om maatregelen te nemen
in overleg met de gemeente. Juridisch
gezien betekent dat, dat geen regeling
terzake kan worden getroffen dan met
instemming van de betreffende
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Rietkerk
gemeente. Dat moet ik afwijzen. In de
overwegingen van de motie, die niet
gewijzigd zijn, wordt bovendien een
te absoluut verband gelegd tussen het
slagen van deze reorganisatie-operatie
en een zekere aanpassing van de
sterkte. Ik houd dus bezwaren tegen
de overwegingen. Als ik het bijgestelde
dictum mag verstaan als zijnde in
overeenstemming met wat ik in mijn
brief heb gemeld, heb ik er geen
moeite mee. Wél blijf ik moeite
houden met de opdracht om het in
overeenstemming met de betreffende gemeente te moeten regelen.
De beraadslaging wordt gesloten.
In stemming komt de motie-WesselTuinstra (18600-VI en VII, nr. 31).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de PSP en de CPN tegen deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.
In stemming komt de motie-Stoffelen/
Dales (18 600-VI en VII, nr. 32).
De Voorzitter: Ik constateer, dat het
lid Janmaat tegen deze motie heeft
gestemd en de aanwezige leden van
de overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.

De Voorzitter: Aan de orde zou zijn de
stemming over de motie-Van den
Toorn over de huisvesting van meer
gedetineerden in één ruimte (18 600-VI,
nr. 34).
In verband met ziekte van de ondertekenaar, stel ik voor, de stemming over
deze motie uit te stellen tot donderdag
aanstaande.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de eindstemming over
de begroting van uitgaven (18 600-X VI,
nr. 138) van hoofdstuk XVI (Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur) van de
rijksbegroting voor het jaar 1985
(18 600 XVI)
De Voorzitter: Ik stel voor, de door de
regering op het stuk nr. 140 voorgestelde wijzigingen aan te brengen.
Daartoe wordt besloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde is de stemming over een
gewijzigde motie, ingediend op 11
december 1984 bij de stemmingen
over enkele moties naar aanleiding
van het verslag van een mondeling
overleg over Ethiopische en Eritrese
asielzoekers 18389, nr. 8, te weten:
- de gewijzigde motie-Lankhorst/
Van Es om Soedan niet aan te merken
als land van eerste opvang voor
Ethiopische en Eritrese vluchtelingen
(18389, nr. 14).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR, de CPN, de PSP, de EVP, de
RPF en de groep Scholten/Dijkman
voor deze gewijzigde motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Aan de orde is de stemming over een
motie, ingediend in de UCV van 3
december 1984 over het Wetenschapsbudget 1985, te weten:
- de motie-Van der Kooij/Den
Ouden-Dekkers over plannen voor
een complementair beleid op het
gebied van micro-elektronica (18613,
nr. 3).
De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
deze motie voldoende wordt ondersteund. De heer Van der Kooij verzoekt
om opening van de beraadslaging.
Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Van der Kooij (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Ik verzoek u de motie,
ingediend op 18613, nr. 3, aan te
houden, gelet op het antwoord dat de
minister heeft gegeven op de schriftelijke vragen over dit onderwerp.
De Voorzitter: Tot wanneer aan te
houden?
De heer Van der Kooij (VVD): Ik heb
begrepen dat in de maanden januari
en februari overleg wordt gevoerd
met betrokkenen. Daarna wil ik graag
nog een en ander overwegen.
De Voorzitter: Op verzoek van de
heer Van der Kooij stel ik voor, zijn
motie (18613, nr. 3) van de agenda af
te voeren.

Aan de orde zijn de stemmingen over
drie moties, ingediend in de UCV van
12 november 1984 over de Nota
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, te weten:
- de motie-Den Ouden-Dekkers c.s.
over de kennis inzake Ontwikkelingsvraagstukken (18161, nr. 5);
- de motie-Den Ouden-Dekkers c.s.
over de programma-evaluatie (18161,
nr. 6);
- de motie-Mik c.s. over de eigen
positie van de psychologie (18161, nr.
7).
De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
deze moties voldoende worden
ondersteund.
In stemming komt de motie-Den
Ouden-Dekkers c.s. (18 161, nr. 5).
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
PPR tegen deze motie hebben gestemd
en die van de overige fracties ervoor,
zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Den
Ouden-Dekkers c.s. (18161, nr. 6).
De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.
In stemming komt de motie-Mik c.s.
(18161, nr. 7).
De Voorzitter: Ik constateer, dat het
lid Janmaat tegen deze motie heeft
gestemd en de aanwezige leden van
de overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.
Ik stel voor, de nota Gedrags- en
Maatschappijwetenschappen (18161)
voor kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot
het afleggen van stemverklaringen
over de onderwerpen, waarover
zojuist is gestemd.
Politie
De heer Janmaat: Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb tegen de motie-Stoffelen/Dales (18600-VI en VII, nr. 32)
over een studietoelage voor ouderen
die een politie-opleiding willen volgen
gestemd, omdat ik niets zie in een
vergrijzing van het politieapparaat.
Die verhoogt de daadkracht niet.

Daartoe wordt besloten.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, de stukken
nrs. 18395 en 18613voor kennisgeving
aan te nemen.

Aan de orde is de behandeling van de
stukken met betrekking tot de Walrus
(18 600-X, nrs. 9 t/m 11, 13,15 en 26).
De beraadslaging wordt geopend.

Daartoe wordt besloten.
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Politie
Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur
Asielzoekers (vreemdelingenbeleid)

Wetenschapsbudget 1985
gedrags- en maatschappijwetenschappen
Walrus
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D
De heer Frinking (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Het debat van vandaag
staat in de schaduw van de RSV-enquête, waarover wij in februari
volgend jaar zullen spreken. Dit legt
mij beperkingen op, omdat het CDA
met de discussie van vandaag niet
vooruit wil lopen op de conclusies
van het RSV-debat. Bovendien
wachten wij ook nog op een rapport
van de Algemene Rekenkamer, die
zich immers aan een onderzoek van
het Walrusproject heeft gezet en die
waarschijnlijk in de eerste maanden
van 1985 zal rapporteren.
Een derde overweging waarom wij
ons vandaag zullen beperken tot
voorlopige opvattingen, is het feit dat
de Kamer via de werkgroep Grote
projecten een onderzoek instelt naar
de mogelijkheid van betere controle
over grote overheidsprojecten. In dit
verband verwijs ik naar de motieEversdijk die op 30 augustus van dit
jaar is ingediend en naar de werkgroep
die voor 1 mei 1985 zal rapporteren.
Kortom, onze bijdrage van vandaag is
een voorlopige, gebaseerd op de thans
beschikbare informatie.
Wij staan voor de vraag wie
verantwoordelijk is voor het feit dat
tussen 17 mei 1978 en 20 september
1984 het oorspronkelijk goedgekeurde,
verbeterde ontwerp van de onderzeeboot van de Zwaardvisklasse voor
95% werd gewijzigd, de uitgaven
ruim twee maal zo hoog zullen zijn en
de Kamer jarenlang daarbuiten is
gelaten.
Ik spreek eerst over het ontwerp.
Reeds op 11 november 1975 stelde de
Admiraliteitsraad de stafeisen voor de
verbeterde Zwaardvisklasse onderzeeboten vast. Kennelijk ging het vooral
om de aspecten van de verbetering,
omdat men bepaalde dat grotere
duikdiepten mogelijk moesten zijn,
die een andere staalsoort nodig
maakten, dat een verdere automatisering nodig was, leidende tot lagere
exploitatiekosten, en dat gebruik
gemaakt moest van een modern
wapen- en commandosysteem van
Nederlands fabrikaat.
Op 26 september 1977 werd tijdens
een briefing aan het Comité Materieel
gesteld, dat het voorontwerp gereed
was in contractbestek, dat wil zeggen
dat de randvoorwaarden voor het
opstellen van de prijsafspraken, het
bouwbestek en de bouwvoorbereiding
waren bepaald. Van het bouwbestek
blijkt achteraf alleen de voorontwerpfase afgerond te zijn geweest, zodat
toen tijdens de werkelijke bouw de
kiel werd gelegd in oktober 1979,
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nieuwe berekeningen, proeven en
tekeningen nodig bleken. Op de
financiële risico's daarvan heeft de
marine nooit gewezen.
Als gevolg van het open contract
konden steeds aanvullingen en
wijzigingen worden aangebracht, die
als gevolg van nieuwe ontwikkelingen
noodzakelijk werden geacht. Een en
ander resulteerde in 135meerwerkposten voor het platform, waarvan het
merendeel in 1980 en 1981 werd
vastgesteld. Nadere stafeisen tussen
november 1978 en juli 1981 van de
Mk 48-torpedo, een automatisch
extern communicatiesysteem, de
lange afstand-sonar en de Harpoon-raket tegen oppervlakteschepen leidden
tot ingrijpende wijzigingen van het
ontwerp.
De financiële consequenties van al
die wijzigingen kende men overigens
pas in 1983. Men keurde technisch
wel van alles goed, maar men kende
de financiële consequenties nauwelijks. Pas in september 1984 werden
de onderhandelingen over het
contract van de beide onderzeeboten
afgerond en daarmee werd het
ontwerp eindelijk definitief bepaald.
Vastgesteld moet worden dat de
marine de vrijheid had tijdens de
bouw, zonder voldoende acht te slaan
op een overschrijding van de geraamde totaalkosten, in de loop van 1978
tot 1982 zodanige aanvullingen en
fundamentele wijzigingen op het
ontwerp aan te brengen dat een
vrijwel geheel nieuw ontwerp tot
stand kwam. Het huidige ontwerp
mag voldoen aan hoge kwaliteitseisen
- daaraan twijfelen wij niet - , de
wijzigingen op technisch/ operationeel
gebied werden echter arbitrair
vastgesteld, gezien onder andere de
discussies die gedurende de bouwperiode werden gevoerd over de
eventuele noodzaak de Mk 48-torpedo
en de Harpoon-raket in te voeren.
In een afweging van de kosten
waren ook andere beslissingen
denkbaar geweest.
Ik kom dan bij de kostenverhoging,
de interne informatie en controle. Het
onderzeeboot-nieuwbouwproject valt
onder de verantwoordelijkheid van de
Directie Materieel van de Koninklijke
marine. De beoordeling van de
projecten vindt geheel binnen de
marine plaats, zonder dat de centrale
organisatie tussenbeide komt. Welke
externe controle bestaat er op de
gang van zaken tussen de Koninklijke
marine en de scheepswerf? Wie
behartigt wiens belangen?
De prijs van twee boten van f425
min. in prijspeil 1977 is opgelopen tot

Walrus

f940 min. in prijspeil 1989, waarvan
volgens de regering f295 min.
wegens wijziging van het ontwerp en
extra ontwikkelingskosten en f220
min. door loon en materieelstijgingen
veroorzaakt worden. Als je het bekijkt
van de kant van de geldontwaarding,
is f425 min. op prijspeil 1977, f560 in
1983. Dat betekent dat wij spreken
over een werkelijke verhoging van de
kosten van f380 min., zijnde f940 min.
minus f560 min. Als wij spreken over
kostenverhogingen, spreken wij over
een extra investering in dit project
van 380 min.; dus een overschrijding
van 67% van de meerjarenkosten die
uiteraard gegaan is ten koste van
andere projecten zonder dat daarbij
een parlementaire afweging heeft
plaatsgevonden.
Het eerste contract bevatte geen
contractsom maar een voorlopige
financieringssom. Het bevatte een
voorwaardelijke opdracht; detechnische grondslag was niet gedefinieerd;
er was geen opleveringsdatum en
40% van de som bestond uit stelposten. De verschillende wijzigingen
hebben geleid tot een ondoorzichtig
beeld van de totaalkosten.
Nu zegt de regering op blz. 6 van
bijlage A van de notitie Het Walrus-project nader beschouwd: 'In de door de
marine ingediende (concept)plannen
zijn de geplande projectkosten van de
tweede serie onderzeeboten steeds
expliciet opgenomen, maar vanaf
1980 is niet meer direct te zien wat,
naar de laatste inzichten, de totaal
geplande projectkosten (inclusief
reeds gedane uitgaven) van de eerste
serie onderzeeboten zijn. Dit komt
omdat vanaf dat jaar verschijnende
plannen niet meer de totale looptijd
van het project omvatten.'.
Was dat nu opzet of was dat gebrek
aan controle over het project? In ieder
geval kon men doorgaan, niet gehinderd door wie dan ook. Verslagen
over begrotingsbesprekingen bij de
marine blijken summier te zijn. Men
had meer oog voor het lopende
begrotingsjaar dan voor de totaalraming voor de komende jaren. Binnen
de marine moet men toch geweten
hebben wat er aan de hand was, ook
de Admiraliteitsraad die de belangrijkste aanvullingen en wijzigingen op
het ontwerp goedkeurde?
Men diende in die tijd twintig
investeringsmodellen in. Wat moeten
wij met het gegeven dat de secretaris
van de Admiraliteitsraad persoonlijke
aantekeningen bijhield, die aanzienlijk
meer informatie bevatten dan de
notulen? Zou je dat een 'schaduwverslag' kunnen noemen?
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Frinking
Het minst ernstige wat men kan
opmerken is dat de oorspronkelijke
raming van de Walrus fout is geweest.
De toenmalige Admiraliteitsraad is
verantwoordelijk voor de wijzigingen
in het ontwerp en de daaruit voortvloeiende kostenverhoging èn voor de
onvolledige rapportage daarover aan
de politieke leiding. De huidige
Admiraliteitsraad was - op één man
na - in die jaren niet in functie en mag
derhalve niet direct verantwoordelijk
worden gesteld.
Ook kan op grond van de huidige
informatie alleen maar worden
geconcludeerd dat ook de financiële
afdeling van het departement te kort
geschoten is in een voldoende bewaking van de totale projectkosten over
de jaren heen en de rapportage
daarover. De directeur-generaal
economie en financiën had zich niet
tevreden moeten stellen met informatie die alleen betrekking had op het
lopende begrotingsjaar, zodat bij
afwijkingen van planning en betalingen ook afwijkingen op het verloop
van de totale projectkosten opgemerkt
hadden kunnen worden. Wellicht was
deze informatie wel beschikbaar,
maar deed men daar niets mee? Hoe
moet ik anders het antwoord - van 4
december 1984 op aanvullende vraag
7 - interpreteren? Gesteld wordt dat
de directeuren economisch beheer en
hoofden financieel beheer over
andere mogelijkheden beschikken om
hun sturende en controlerende taken
uit te oefenen.
De directeur-generaal materieel
staat buiten de projectcontrole, al
toetst de directeur-generaal de
investeringsmodellen op basis van
het materieelbeleid. De directeur-generaal economie en financiën toetste de
rechtmatigheid van de investeringen
en de directeur-generaal materieel
toetste de doelmatigheid daarvan.
Echter, de directeur generaal economie
toetst een en ander niet aan de totale
projectkosten. De marine waarschuwde kennelijk niemand voor de implicaties en de directies ten departemente
ontdekten niets.
Toch was de centrale organisatie
ingesteld om de politieke controle op
de krijgsmachtsdelen te versterken.
Het mocht niet baten. Ik concludeer
dat het zwijgen van de marine de
politieke leiding in onwetendheid liet
over de kostenverhogingen. Een
kennelijk niet sluitende controle op
departementaal niveau bracht een en
ander niet aan het licht. Ik kom
vervolgens bij het niet verstrekken
van informatie aan de Kamer. De
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Kamer heeft op 17 mei 1978 een
situatie-rapport goedgekeurd, waarin
op prijspeil 1977 een prijs van 425
miljoen gulden was opgenomen voor
twee boten. Een tweede situatie-rapport van 30 november 1979 - een jaar
later - bevatte een prijs van 460
miljoen gulden op het prijspeil van
dat jaar. Daarbij werd aangegeven dat
zich geen bijzondere prijsstijgingen
hadden voorgedaan. De jaarlijkse
uitgaven bleven binnen de goedgekeurde begrotingsartikelen. Dat zij
gezegd.
Op 6 januari 1984 werd in een
situatie-rapport over een vervolgbestelling voor het eerst aangegeven dat
de prijs van de eerste twee boten
inmiddels was opgelopen tot 790
miljoen gulden op prijspeil 1982. Dat
wisten wij toen dus. In de brief van 20
september 1984 was de prijs verder
opgelopen tot de inmiddels contractueel vastgelegde bovengrens van 940
miljoen gulden. Uit het mondeling
overleg en de al verstrekte informatie
is duidelijk geworden dat in de
begrotingen van de komende drie
jaren nog een dekking van 105
miljoen gulden in het marineplan
moet worden gevonden om de extra
kosten op te vangen.
Tussen 30 november 1979 en 6
januari 1984 heeft de Kamer geen
informatie ontvangen die tot de
conclusie kon leiden dat het oorspronkelijke ontwerp inmiddels drastisch
was gewijzigd en dat de prijs navenant
was opgelopen; laat staan dat de
Kamer daarvoor toestemming had
gegeven!
Kijken wij naar de verantwoordelijkheid dan is de eerste constatering dat
de politieke verantwoordelijkheid
uiteraard berust bij de ministervan
Defensie en de staatssecretaris belast
met materieelzaken. De Kamer werd
in mei 1978 op de hoogte gesteld
door de toenmalige minister en zijn
staatssecretaris via een situatierapport
dat de basis vormde voor de toestemming van de Kamer voor de start van
het project. Het situatierapport gaf
een te optimistische schatting van de
stand van zaken van de bouw en van
de kosten.
In de brief van 30 november 1979
over de aanbesteding van de tweede
onderzeeër werd alleen vermeld dat
door de inflatie de prijs inmiddels was
opgelopen tot 230 min. en niet meer
212,5 bedroeg, en dat het project
volgens plan verliep. Een maand later
bleek uit interne gegevens voor de
begroting dat de kostprijs geraamd
werd op 521 min., dat wil zeggen 61
min. meer. De Kamer hoorde er niets
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van, ook niet via de memorie van
toelichting op de begroting van dat
jaar. Inmiddels had de Kamer de
regering verzocht om een nieuwe
Defensienota op te stellen, omdat het
einde van de vorige periode, die liep
van 1974 tot 1983, in zicht kwam en
de Kamer het zicht op de totale
planning begon te verliezen.
Op 25 augustus 1980 werd de
toenmalige minister opgevolgd door
een nieuwe minister. De staatssecretaris bleef tot het einde van de
kabinetsperiode op 11 september
1981. In die periode werd de Kamer
over de ingrijpende wijzigingen in
het project niet ingelicht. Op 28
september bleek dat de kosten op
basis van het prijspeil van 1981 op
748 min. werden geraamd. Een paar
dagen later werd de Admiraliteitsraad
daarover ingelicht. De Kamer hoorde
niets, ondanks de toezeggingen op
vragen vanuit de Kamer tijdens de
behandeling van de begroting om
beter ingelicht te worden.
De staatssecretaris belast met
materieelzaken kondigde in september
1981 wel een aanvullend situatierapport over het Walrusproject aan, maar
de regering werd vervangen en het
eventuele rapport heeft de Kamer niet
bereikt.
Bij de behandeling van de begroting
voor Defensie, nadat een nieuw
kabinet was aangetreden, werd aan
de Kamer meegedeeld dat er een
ongedekt tekort op de begroting was
van 400 min. Dat was één van de
problemen die de nieuwe regering
toen had op te lossen. Wij wisten dat,
maar wij werden getroost door de
vaststelling dat wij wachtten op de
Defensienota waarin het nodige zou
worden opgevangen.
Op de schriftelijk gestelde vraag
welke kosten er waren wegens
aangebrachte wijzigingen van de
Walrus, was het enige antwoord: 2,9
min., wegens verlenging van de boot.
Wat de Kamer niet wist, was het feit
dat de toenmalige staatssecretaris
belast met materieelzaken in maart
1982 een intern rapport voor zijn
minister had opgesteld over de
kostenbeheersing bij materieelprojecten bij de krijgsmachtdelen, echter
niet specifiek over het Walrusproject.
Door het uittreden van de Partij van
de Arbeid uit de regering trad de
staatssecretaris af op 9 mei 1982. Het
rapport ging niet naar de Kamer,
maar blijkt wel te zijn benut bij de
voorbereiding van de Defensienota.
Vanaf 9 mei tot na de verkiezingen
in september nam de minister de
portefeuille van materieelzaken erbij.
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Frinking
Dat duurde van mei tot november.
Over onderzeeboten bleef het stil op
het Plein. In juli 1982 werden wijzigingscontracten getekend. De kostenoverschrijdingen werden zichtbaar. De
bouw liep verdere vertraging op. De
RDM was achter op het bouwschema.
Dat was de situatie op 5 november
1982 toen de huidige staatssecretaris
belast met materieelzaken politieke
verantwoordelijkheid ging dragen
onder de huidige minister van
Defensie. De vraag is: wat hebben zij
met de erfenis van hun voorgangers
gedaan?
Rond de jaarwisseling 1982-1983
werd duidelijk dat de problemen bij
RSV de voortgang van de bouw van
de onderzeeboot bij de RDM beïnvloedden. In februari 1983 kwam de
surséance van RDM, met als grote
vraag: hoe worden de toeleveringen
hervat? RDM-nieuw nam de contracten
van RDM-oud over. Op 9 februari
1983 kreeg de Kamer over RSV een
brief van de staatssecretaris, waarin
op verzoek van collega Van den Bergh
over militaire orders nadere informatie
werd gegeven. In december 1983
kwam de Defensienota 1984-1993 uit,
alhoewel deze was toegezegd voor
medio 1982. De regeringswisselingen
en de gevolgen van de RSV-déconfiture voor Defensie hadden tot de
vertraging geleid.
Over de kosten werd de Kamer
tenslotte in januari 1984 geïnformeerd,
naar later bleek niet definitief, want de
contracten vertoonden toen nog
steeds witte plekken. Pas in september
1984, vijf jaar na het leggen van de
kiel, werd het definitieve contract
gesloten en wist de Kamer wat er
werkelijk aan de hand was.
Ondertussen had de regering een
aantal maatregelen genomen die de
bestaande tekortkomingen moesten
opvangen om herhaling te voorkomen.
Wij komen tot de vaststelling van de
volgende tekortkomingen. In 1974
was er een nieuwe topstructuur
ingesteld om de politieke leiding een
betere controle over de krijgsmachtdelen te verschaffen. Dat vond men toen
al nodig. De wijzigingen in het
ontwerp en het oplopen van de
kosten konden plaatsvinden zonder
dat de centrale organisatie het
ontdekte, zonder dat de politieke
leiding werd geïnformeerd en zonder
dat de politieke leiding de Kamer
informeerde.
De Koninklijke marine heeft over de
problemen bij het project weinig,
onvolledige en soms verhullende
informatie naar buiten afgegeven. Zij
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heeft wel steeds de formele goedkeutiemogelijkheden van de marine dan
ring verzocht voor de vele wijzigingen,
in nieuwe investeringen.
maar ging overigens ondanks de
Wij kunnen, voor zover wij het
ingrijpende financiële gevolgen ervan
thans kunnen beoordelen, ons wel
haar eigen gang. Een en ander staat
vinden in de genomen maatregelen.
in contrast met wat een harmonieuze
In mei 1984 is de interne discussie
samenwerking kan worden genoemd.
over het functioneren van de topstructuur afgerond, en nader verfijnd. Die
De centrale organisatie, vooral de
zaak is eindelijk aangepakt, maar
directeuren-generaal economie en
vraagt voordurend aandacht. De
financiën, werd weliswaar niet
andere maatregelen zijn gericht op de
geïnformeerd, maar deze informatie
werd ook niet gezocht, ondanks het feit versterking van de projectbeheersing.
Op politiek niveau zijn ze gericht op
dat de rechtmatigheid en de doelmaversterking van de besluitvorming op
tigheid van de activiteiten van de
materieel gebied. Verder zijn ze gericht
krijgsmachtdelen moesten worden
op versterking van het systeem-manabeoordeeld. Nog niet duidelijk is
gement en effectieve kostenbeheerwaarom de inspecteur van Financiën
sing. Of een en ander effectief zal zijn,
en de accountantsdienst van Defensie
zal nader moeten worden vastgesteld.
niet eerder alarm sloegen. Kan de
De maatregelen raken de kern van de
minister ons hierover informeren?
problemen.
De politieke leiding had geen greep
op de gebeurtenissen, al moet
Wel merken wij op dat, ondanks alle
worden vastgesteld dat de vele
sluitende procedures, het natuurlijk
wisselingen van bewindslieden op
allereerst gaat om de mensen en hun
Defensie dat ook niet in de hand heeft
wil om harmonieus samen te werken.
gewerkt. De huidige politieke leiding
Wij hebben waardering voor de wijze
heeft maatregelen genomen en de
waarop de staatssecretaris materieel,
zaak beter onder controle weten te
na de ook voor Defensie tumultueuze
krijgen.
ontwikkelingen rond RSV, eerst de
afbouw van de op stapel staande
De Kamer ontving ondanks de
schepen verzekerde, en de open
toezeggingen onvolledige en te
punten in de contracten een definitieve
weinig informatie, al had de herhaalde
invulling gaf. Daarna kon de Kamer zo
aankondiging van de vertraging van
goed mogelijk geïnformeerd worden
de proeftocht de Kamer misschien op
over de toekomst van de bouw van de
een spoor kunnen zetten. Het is in
onderzeeboten.
ieder geval niet zeker dat de Kamer
met alle wijzigingen zou hebben
Kan de staatssecretaris nog eens
ingestemd, gezien de kosten.
aangeven, voor welke problemen hij
Wij betreuren wat er is gebeurd. De
bij zijn aantreden stond, en wat hij
informatie aan de Kamer was gebaeraan heeft kunnen doen? Wanneer
seerd op een foutieve raming en gaf
kwam de volle omvang van de
onvoldoende inzicht in de verdeling
kostenverhoging van het project bij
van de kosten over de jaren, dit
hem op tafel?
ondanks het feit dat herhaaldelijk is
Als er aan een project risico's zijn
gevraagd om projectgewijze informaverbonden, moeten die worden
tie. De Kamer was daardoor niet in
gemeld. Aanbesteding zonder een
staat tot een prioriteitenafweging te
afgerond bestek leidt onverbiddelijk
komen of de hogere kosten aan
tot kostenverhoging. Dat nooit weer!
onderzeeboten moesten worden
Een eenmaal geaccepteerd ontwerp
besteed of aan andere zaken. Dit laat
tegen een vaste prijs kan slechts
onverlet dat het CDA ervan overtuigd
worden gewijzigd na toestemming
is dat de onderzeeboten die worden
van de Kamer. Nu de situatie zich
gebouwd, van goede kwaliteit zijn.
voordoet dat het merendeel van de
Naar het zich laat aanzien, kan niet
leden van de Admiraliteitsraad toch
gesproken worden van weggegooid
aan het einde staat van de loopbaan,
geld.
biedt een vroegtijdige benoeming van
De vraag blijft of alle investeringseen nieuw team een goede mogelijkprojecten van de marine, zoals
heid om vanaf het eerste ogenblik de
voorzien in de Defensienota, kunnen
nieuwe aanpak gestalte te geven.
worden gehandhaafd. Als ook bij de
Wij hopen dat door de invoering
bouw van andere schepen de thans
van het materieelkeuzeproces de
vastgestelde prijs wordt overschreden, Kamer in het vervolg beter en tijdiger
zal het aantal moeten worden verminwordt geïnformeerd, opdat herhaling
derd. Andere krijgsmachtdelen zullen
van deze onverkwikkelijke zaak zal
niet voor de marinekosten mogen
kunnen worden voorkomen. Ondanks
opdraaien. Onze prioriteit ligt eerder
onze waardering voor de maatregelen,
in het op peil houden van de exploitakan worden gerekend op een kritisch
CDA.
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Het gaat over twee duikboten die,
In 1978 werd de opdracht voor de
toen
het situatierapport werd opgebouw van de eerste duikboot van het
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer
Zwaardvis-type gegeven. Het is
de Voorzitter! Toen in juli 1939, na de val steld in 1978, getaxeerd werden op
f425 min. (in de oorspronkelijke ramin- uiteindelijk een geheel ander type
van het kabinet-Colijn, een ernstige
gen van 1977 werden ze zelfs nog
geworden: de Walrus. Het betreft een
politieke crisis in Nederland heerste,
maar op f290 min. getaxeerd). Uiteinvrijwel geheel nieuw ontwerp. Er
belegde de toenmalige Koningin om
delijk gaan deze duikboten f940 min.
werden steeds nieuwe stafeisen
uit de impasse te komen een bijeenkosten, en wel doordat de marine,
gesteld die keer op keer een belangrijke
komst met vier staatslieden. Eén
ongestoord door enige kritische
verandering in het ontwerp met zich
daarvan was de voorzitter van de
bemoeienis van de politiek, haar gang
brachten, zowel ten aanzien van de
Tweede Kamer. U ziet dat je in
kon gaan. Dat is niet alleen gebeurd
operationeel-technische eisen, als ten
Nederland als voorzitter van de
met de Kamer, maar ook met een hele
aanzien van de veiligheidseisen. Dat
Tweede Kamer staatsman bent,
rij van verantwoordelijke bewindslieheeft met zich gebracht dat er kostenmijnheer de Voorzitter. Zij nodigde
den over een periode van tien jaar.
stijgingen optraden: van exogene aard
daarbij ook uit de chef van de generale
In de Defensienota van 1974 werd
tot een bedrag van f220 min. en van
staf en de chef van de marinestaf, de
namelijk al aangekondigd dat de twee
endogene aard tot een bedrag van
heren Reynders en Furstner.
oude Dolfijnduikboten zouden moeten
f295 min. De staatssecretaris heeft
In die bijeenkomst bepleitte de
worden vervangen. Overigens komt
over de exogene prijsstijgingen in het
laatste de bouw van drie slagkruisers
daarin een curieuze redenering voor.
mondeling overleg gezegd dat je die
voor de marine ter wille van de
niet per project kunt specificeren: het
verdediging van Nederlands-lndië, met Je zou denken dat er in staat, dat de
Nederlandse marine de duikboten
gaat om koerswijzigingen, om inflatie
de redenering dat men dan in staat
nodig
heeft
opdat
men
in
staat
zal
zijn
en dergelijke.
zou zijn eventuele Japanse konvooien
om, bij voorbeeld varend op de
Ik vraag dan of ze niet op een
die kwaad in de zin hadden, te
oceaan, op een groot slank transportandere manier zijn te specificeren,
vernietigen. Hij bepleitte slagkruisers,
schip van een eventuele vijand aan de
namelijk naar deze diverse categorieën,
omdat die door hun hoge snelheid de
kim een torpedo met een esthetisch
naar de diverse valuta's waarom het
zware en langzame Japanse slagscheverantwoorde bellenbaan af te sturen,
gaat, en gefaseerd in de tijd. Het zou
pen zouden kunnen ontwijken.
waarbij aan het einde van het
mijnsinziens interessant zijn dergelijke
Niemand in die bijeenkomst sprak
schouwspel sprake zal zijn van een
gegevens erbij te hebben. De f295 min.
hem tegen, maar dat gebeurde wel na
fabelachtig toneel van geluid en licht,
betreft de belangrijke endogene
afloop van die bijeenkomst. Toen zei
van een soort apocalyps, waarvan
prijsstijging. Van dat bedrag is f 54
de chef van de generale staf Reynders
min. bestemd voor nieuwe wapensysin een privé-gesprek tegen Furstner, dat sommige mensen schijnente genieten.
Je zou dusdenken datde toenmalige
temen. Het is als het ware een nieuw
die slagkruisers nooit zouden kunnen
ministervan Defensie, Vredeling, bij
project geworden. In antwoord op een
doordringen tot de Japanse konvooihet schrijven van die passage in de
van de vragen ter voorbereiding van
en.
Defensienota 1974 een dergelijk
het mondeling overleg werd gesteld
Ze zouden door de zoveel zwaardere
wensbeeld in zijn gedachten had. Dat
dat het geen nieuwe categorie
slagschepen op een afstand worden
is echter niet zo. De argumentatie
duikboten betrof.
gehouden. Men had dan niets aan de
voor de aanschaf van die nieuwe
Het is geen nieuwe categorie, maar
grote snelheid, want konvooien waren
duikboten was een heel andere,
wel een heel ander soort duikboot. Naar
langzaam. Daarmee ondergroef hij
namelijk dat de marine onlangs
mijn mening had dit dan ook aan de
het verhaal van Furstner volledig. Hij
nieuwe duikbootbestrijdingsmiddelen
Kamer voorgelegd moeten worden. In
voegde eraan toe dat hij dit maar niet
had aangeschaft. Om die middelen
ieder geval had iedere belangrijke,
gezegd had op de bijeenkomst zelf.
'op te werken' - dat is de marineterm
nieuwe, technische wijziging die
Politici, staatslieden zelfs, werden
voor uittesten - had men, vond men
steeds veel geld kostte, opnieuw aan
daar dus geconfronteerd met een zaak
toen, ook nieuwe duikboten nodig. De
de Kamer moeten worden voorgelegd.
die blijkbaar, volgens één van de zeer
vraag komt daarbij naar voren of je,
Dat is niet gebeurd.
deskundige aanwezigen bij het gesprek,
wanneer die nieuwe duikboten aardig
Wij hebben in de loop van de
volkomen onzinnig was.
wat schijnen te kunnen doen tegen de
voorbereiding van dit deöat een
Ze werden niet geconfronteerd met
nieuwe duikbootbestrijdingsvaartuiheleboel nieuwe informatie van de
de ondergraving van de redenering.
gen, dan weer niet nog nieuwere
regering gekregen. Deze hoeveelheid
Die politici geloofden de marine
duikbootbestrijdingsvaartuigen moet
informatie schiet echter naar mijn
natuurlijk. Dit verhaal ontleen ik aan
hebben om de duikboten 'op te
mening ook nu nog ernstig tekort. In
deel 1 van het standaardwerk van Lou
werken'.
de stukken komen geregeld veel
de Jong 'Het koninkrijk der NederlanEen soort bewapeningsspiraal
constateringen van fouten voor
den in de Tweede Wereldoorlog'.
zonder vijand! Over technologisch
zonder dat enige nadere uitleg wordt
Door het onderwerp waarover wij
automatisme gesproken! Dezelfde
gegeven. Ik noem in stuk nr. 15 het
nu spreken, ben ik ertoe gekomen dat
minister Vredeling heeft daaraan in
antwoord op vraag 9. Hierin staat dat
verhaal nog eens goed te lezen. Ik had
zijn inleiding van de Defensienota
de bewindslieden van Defensie
het wel een beetje in mijn hoofd
1974 heel behartigenswaardige
feitelijk tot voor kort niet over de
zitten, maar heb nog eens precies
woorden gewijd in de zin van: pas op, meest recente schattingen van de
gekeken wat er stond. Welnu, als je
dat niet het technologisch automatiskosten van het project beschikten en
zoiets leest, dan vraag je je af of er
me ons ertoe brengt alleen o m de
dat de huidige bewindslieden mede
eigenlijk iets veranderd is sinds 1939
reden dat er nu eenmaal technologiop basis daarvan tot de conclusie zijn
op dit punt. Ik denk dat de Walrus-afsche vernieuwingen mogelijk zijn
gekomen dat de informatieverstrekfaire laat zien dat er eigenlijk niets is
gebleken, allerhande zaken aan te
king als te traag, onvolledig en te
veranderd.
schaffen.
weinig zorgvuldig kan worden
gekenschetst.
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In het antwoord op vraag 11 in
hetzelfde stuk wordt over de besprekingen binnen de marine gemeld dat
de vertegenwoordiger van de direo
teur-generaal economie en financiën
bij die besprekingen niet expliciet
heeft gereageerd op de gewijzigde
ramingen van de totale projectkosten.
Er staat dan achter, dat de aandacht
blijkbaar onvoldoende was gericht op
de ontwikkeling van de totale projectkosten. Dat vind ik een bijna nonchalante constatering. Daar had wat meer
aan toegevoegd moeten worden, een
verklaring van het feit dat er blijkbaar
onvoldoende aandacht is geweest
voor de ontwikkeling van de totale
projectkosten.
In het antwoord op vraag 12 inzake
de bemoeienis van het departement
van Financiën met de zaak, wordt
gesteld dat dit ministerie tot en met
januari 1984 steeds globaal op de
hoogte is geweest van de ontwikkeling
van de projectkosten, maar dat van de
uiteindelijk in 1984 verder optredende
stijging van de projectkosten de
inspecteur van Financiën niet op de
hoogte is geweest. Punt! Geen nadere
verklaring! Ik vind dit heel onbevredigend.
Allerlei informatie, die met name
had moeten worden gegeven naar
aanleiding van vragen naar de
financiële opbouw in detail, is door de
bewindslieden om commerciële
redenen niet gegeven en is ook niet
vertrouwelijk gegeven. De reden
daarvoorwas, dat hetom commerciële
zaken gaat die je niet in de openbaarheid kunt brengen. Ik blijf vragen
waarom die informatie niet vertrouwelijk kan worden gegeven. Van deze
zaken zijn heel wat mensen op de
hoogte, niet alleen bij de bedrijven
maar ook bij de overheidsinstanties
die ermee te maken hebben.
Als het gaat om het risico van
het uitlekken van de informatie, dan
lijkt mij dit niet veel groter worden
indien ook nog een paar kamerleden
ervan op de hoogte zijn. Het lijkt mij
nu al even riskant, praktisch gesproken.
Ik vind echter nog belangrijker dat het
feit dat die commerciële redenen als
argument worden genoemd, nog
eens aangeeft in wat voor soort
maatschappij wij leven, hoe oncontroleerbaar particuliere ondernemingen
kunnen opereren, zelfs als het erop
aan komt om ernstige misstanden die
daardoor zijn ontstaan, verder uit te
zoeken.
Op het bekend worden van de
waarheid hebben de bewindslieden
met een aantal maatregelen gerea-

geerd. Om te beginnen met het
aanbrengen van wijzigingen in de
marinetop, die, ondanks de ontkenning
hiervan, toch de indruk maken van de
vervanging van drie schuldigen (Chef
Marinestaf, Directeur Economisch
Beheer, Directeur Materieel), hetgeen
op een heel voorzichtige manier naar
buiten is gebracht. De nieuwe Bevelhebber der Zeestrijdkrachten is
overigens, volgens de heer Stemerdink, die met hem te maken had in het
kader van het rapport waarop ik straks
nog terugkom, iemand die destijds
voortdurend informatie probeerde af
te schermen. Je vraagt je dus af of
deze mutatie nu wel enige verbetering
in de verhoudingen zal brengen. Hij
schijnt in het taakgroeprapport van
defensie (1982) fel te zijn aangevallen.
De bewindslieden komen verder
met allerlei organisatorische wijzigingen, met name met de reorganisatie
van de Directie Materieel van de
marine. Bovendien hebben zij besloten
een extern adviesbureau bij het
projectmanagement in te schakelen. Dit wijst erop dat zij in heel
sterke mate wantrouwen uitspreken
ten aanzien van de gang van zaken
binnen de marine zelf. Dat wantrouwen
bestond al eerder in ruimere zin, dus
niet alleen ten aanzien van de marine
maar ook ten aanzien van de kostenbeheersing bij materieelprojecten bij
de andere krijgsmachtdelen.
Dat heeft gespeeld bij het rapport
van de taakgroep-Stemerdink in
1982, waarvan de vaste Commissie
voor Defensie alleen maar delen, en
dan nog vertrouwelijk, ter inzage
heeft gekregen. Ik heb dan ook
herhaaldelijk tijdens het mondeling
overleg gevraagd waarom wij niet
alles hebben gekregen. Waarom is het
overigens vertrouwelijk?
Er staat 'persoonlijk, zeer geheim'
op. Ik heb begrepen dat dit er destijds
op is gezet, omdat dit voor één of
twee weken nodig was, aangezien
nog maar een paar mensen het
kenden. Nadat de politiek verantwoordelijke mensen zich erover hadden
gebogen, kon het zeker worden
vrijgegeven. Ik vind het dan ook een
beetje vreemd. Ik vraag mij ook af wat
er eigenlijk met het rapport is gebeurd,
al heeft het niet direct met de Walrusaffaire te maken.
Een vervolg dat te maken heeft met
dit probleem, is dat er twee nieuwe
exemplaren van deze duikboot zullen
komen. Daarover is een contract met
de werf de RDM gesloten. De bewindslieden zeggen daarover dat zij zeker
weten dat de kosten van die twee
duikboten samen f750 min. zullen
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blijven, weliswaar met een marge van
5%, maar in ieder geval een stuk
goedkoper dan de nummers 1 en 2. Ik
wijs er overigens op dat in de loop
van 1982 die kosten in zes maanden
tijd zijn opgelopen van f680 naar f750
min. Dat is ook niet zo gering. Ik vind
het dus nogal optimistisch. Ondanks
de argumenten die men noemt, kan ik
nauwelijks geloven dat men dit met
zo veel zekerheid kan zeggen.
Daarbij speelt een rol dat de
ontwikkelingskosten nauwelijks
toegerekend worden aan de duikboten
3 en 4 en alleen maar aan de nummers
1 en 2. Naar mijn mening hadden die
kosten gespreid moeten worden; ten
aanzien van de platform-automatisering hadden ze zelfs verder gespreid
kunnen worden, ook over de M-fregatten. Daarmee lijkt mij dat een onevenwichtigheid uit de becijfering zou
kunnen verdwijnen.
Er wordt ook gezegd dat aanvullende
wijzigingen niet meer geaccepteerd
zullen worden. Ik heb op dit punt
gevraagd: als het nu gaat om de
veiligheid - dat is namelijk één van de
factoren die gespeeld heeft bij het zo
duur worden van de eerste twee
duikboten - wordt er dan gezegd dat
er wel nieuwe eisen op het punt van
de veiligheid zijn, maar dat men die
niet meer accepteert en dat het dan
met de veiligheid van de bemanning
maar wat minder moet zijn gesteld? Ik
weet wel dat daarop is geantwoord
dat zich dat niet zou voordoen, maar
dat weet je nooit. Mijn vraag is dus
heel concreet: als zich dat voordoet,
wordt dan toch het standpunt gehandhaafd dat er geen nieuwe eisen
worden geaccepteerd? Ik vind dat
onbegrijpelijk.
Bij dit debat hebben wij het eigenlijk
over een ruimere problematiek dan
alleen het probleem van de kostenstijgingen en dan nog in het bijzonder
die bij twee duikboten. Wij hebben
nog een rapport van de Rekenkamer
tegoed op dit punt. Dat is nodig voor
een goede beoordeling van de hele
zaak. Ik verwijs naar het enquêterapport van de enquêtecommissie RSV,
dat terecht bij de vraagpunten aan het
eind van het verslag zegt dat ook de
relatie tussen het bedrijfsleven en de
marine in aanmerking komt voor
nader onderzoek.
Ik denk aan de dubbele betaling van
f490 min. aan de Schelde, waarmee
wij te maken hebben gehad. Wij
krijgen over het geheel dus nog wel
meer debatten, met name het RSV-debat, waarbij in principe dezelfde
problematiek speelt. Het is eigenlijk
de problematiek van het militair-indus-
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trieel complex. Bij de Walrusaffaire
heeft de druk van het bedrijfsleven
een rol gespeeld, met name van de
RDM, in verband met de teruglopende
scheepsbouwactiviteiten. Devervroegde aanbesteding heeft daarmee te
maken.
De verantwoordelijkheid, ook voor
het zelf niet op de hoogte zijn, voor
alle fouten en missers van deze
enorme omvang, in de loop van de
jaren ligt politiek uiteraard bij de
bewindslieden. Wij hebben dat eerder
meegemaakt, bij de affaire-Valk.
Daarbij speelde hetzelfde. Naar mijn
gevoel is toen een onbevredigende
slotconclusie getrokken. Ik vind dat
onaanvaardbaar. Ik verwijs naar de
opmerking van collega De Boer in de
Tijd van 7 december, nl dat de
bewindslieden in zo'n geval eigenlijk
moeten aftreden. Er is geen enkele
garantie dat er in de toekomst geen
herhaling zal optreden. Wanneer de
aandacht blijkbaar onvoldoende
gericht is op de ontwikkeling van de
totale projectkosten, dan verbeter je
dat niet door alleen organisatorische
wijzigingen. Je hebt dan andere
mensen nodig. Je hebt niet-belanghebbenden nodig. Je hebt anti-marinemensen nodig, om het heel concreet te
zeggen. Dat komt erop neer dat wij
van de marine af moeten. Dan zijn wij
niet alleen af van dit gedonder, maar
nog van veel meer andere negatieve
zaken.

D
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer
de Voorzitter! De zaak van de Walrussen - jammer dat de diersoort zo'n
slechte naam krijgt - beschouwen wij
niet als een incident. Ik heb dat ook in
het mondelinge overleg over deze
kwestie gezegd. Vastgesteld is dat
tussen 1978 en 1982 in feite, als het
om deze onderzeeboten gaat, de
marinetop een eigen weg kon gaan,
zonder feitelijke politieke controle.
Dat is een ernstige zaak. Dat is de
kern waar het om gaat. De Kamer
moet een dergelijke zaak ontzettend
serieus nemen. Daarmee hadden in
feite de politiek verantwoordelijken de
greep verloren, terwijl de Kamer in de
veronderstelling mocht verkeren, dat
de bouw overeenkomstig de politieke
besluitvorming zou plaatsvinden. Met
andere woorden, we kunnen achteraf
zeggen, dat de Kamer jarenlang
eigenlijk in onwetendheid verkeerde,
maar ervan mocht uitgaan, dat er wel
degelijk overeenkomstig hetgeen de
Kamer had besloten werd gewerkt.

Tweede Kamer
18 december 1984

Nu is achteraf vastgesteld - dat heeft
de minister zelf gezegd - dat de
politieke top niet over de juiste
informatie beschikte.
Ik heb in het mondeling overleg
gezegd, dat bewindslieden zich
natuurlijk nooit kunnen verontschuldigen voor het feit, dat zij niet over de
juiste informatie beschikten.
Immers, tot een van de politieke
taken en verantwoordelijkheden van
bewindslieden behoort het verkrijgen
en opvragen van en zorgen voor de
juiste informatie en het signaleren als
er informatie ontbreekt. Gebeurt dat
niet, dan is de consequentie dat er
een uitholling plaatsvindt van de
parlementaire democratie als de
politieke controle achteraf niets waard
blijkt te zijn geweest. Dat is een
ernstige zaak voor de Kamer, want
een dergelijke situatie kan de opvatting
in de hand werken, dat het dan maar
beter is meteen de hele kwestie aan
deskundigen over te laten. Wij
hebben kunnen constateren, dat
dergelijke opvattingen ook binnen de
marine leven.
De vraag is gesteld, wie voor dit
debacle politiek verantwoordelijk
waren en zijn. Diverse bewindslieden,
zo zeggen sommigen, achtereenvolgende kabinetten, zo zeggen anderen,
Van Agt-1, Van Agt-2 en het huidige
kabinet. Zeker, dat is allemaal waar.
Als die ex-bewindslieden hier nog
zaten, was het de plicht van de Kamer
geweest, hen aan te spreken. Staatsrechtelijk gezien kan de Kamer ten
aanzien van ex-bewindslieden alleen
nog maar beslissen, dat het beter
ware, ze niet nog eens op de post van
Defensie toe te laten. Op dit moment
heeft de Kamer natuurlijk geen
middelen om bewindslieden of
kabinetten die er niet meer zijn, ter
verantwoording te roepen. Staatsrechtelijk gezien is de zaak dan ook helder.
Staatsrechtelijk gezien zijn de huidige
bewindslieden verantwoordelijk en
mogen zij voor de volle honderd
procent worden aangesproken.
Gezegd moet worden, dat de
bewindslieden deze politieke verantwoordelijkheid ook voor honderd
procent erkennen. Dat hebben de
minister en de staatssecretaris tijdens
het laatste mondeling overleg nog
gedaan.
Kern van de zaak is, dat er diep
ingrijpende aanpassingen aan de
oorspronkelijke modellen van de
onderzeeërs buiten de Kamer om
hebben plaatsgevonden. Ik hoorde
net de heer Frinking nog zeggen, dat
de wijzigingen ongeveer hebben
betekend, dat de onderzeeboten voor
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95 % zijn gewijzigd. Ik had dat nog
niet ontdekt, maar het is ingrijpend
geweest.
De consequentie is, dat het budget
met bijna een half miljard is overschreden. Daarmee is het budgetrecht van
de Kamer, een van de belangrijkste en
hardste bevoegdheden van de Kamer,
aan de laars gelapt. Er zijn zodanige
wijzigingen tijdens de bouw van de
onderzeeërs aangebracht, dat de
zwaardvis een walrus werd. Ook werd
de soort van bewapening zodanig
veranderd, dat de onderzeeboten qua
bewapening - dat is ook door de
bewindslieden erkend - vergelijkbaar
werden met nucleaire onderzeeërs
van Amerikaanse en Britse makelij.
Deze wijzigingen, hoewel ingrijpend
- significant, noemen beide bewindslieden ze in antwoord op vraag nr. 30
- werden niet te voren aan de Kamer
voorgelegd. De staatssecretaris
materieel zei, dat het ook niet zo raar
is, dat dit niet gebeurde, omdat de
aankoop van wapensystemen voor
een scheepsserie altijd door de
marine zelf geschiedt.
Dat nu lijkt mij een van de kernpunten
van de zaak. Het is voor ons volstrekt
onaanvaardbaar, dat niet het parlement, maar in feite de marinetop het
soort bewapening bepaalt. Als dit zo
maar kan , zijn wij niet ver meer van
de door sommige marinemensen
gewenste situatie, dat slechts technische deskundigen in feite - daar gaat
het o m ; niet de formele, maar de
materiële stand van zaken - d e
aanschaf van bewapening bepalen.
Deze kwestie raakt de kern van de
parlementaire democratie, namelijk
dat de hoogte van de uitgaven voor
bewapening en het soort bewapening
uitsluitend door het parlement
worden bepaald.
De Kamer kan dan ook niet luchtigjes
over deze kwestie heen stappen. Ik
zeg dit met des te meer nadruk,
omdat de ontwikkeling van de
moderne technologie het in de
praktijk mogelijk maakt, soms door
een kleine ingreep - bij voorbeeld
wapens met een conventionele lading
om te zetten in wapens met een
nucleaire lading - grote wijzigingen
aan te brengen. Het is een aanduiding
van hetgeen in de praktijk mogelijk is.
Een dergelijke technologische ontwikkeling moet ons ertoe zetten o m de
politieke controle te versterken in
plaats van die te laten verslappen.
Wij kunnen dan ook niet meegaan
met de opvatting, van de minister, dat
er ook rekening moet worden gehouden met het feit, dat er een vertrouwensrelatie bestaat - en moet
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blijven - met de marine. Wat betekent
een vertrouwensrelatie? Hoe ziet de
minister een dergelijke vertrouwensrelatie in relatie tot de informatieplicht
ten opzichte van de Kamer, die
controle moet uitoefenen?
Aan de staatssecretaris materieel
zou ik een vraag willen stellen in
verband met mijn opmerkingen over
de aangebrachte wijzigingen. Tijdens
het mondeling overleg heb ik gezegd,
dat die wijzigingen aanzienlijk waren
en dat het soort bewapening daardoor
aanzienlijk veranderde. De staatssecretaris heeft dit niet met zoveel woorden
ontkend. Hij zei, dat de wijzigingen
significant waren. Ik citeer nu uit het
verslag: 'achtte de bewindsman de
wijzigingen, die verband hielden in het
bijzonder met de veiligheid en op het
terrein van de automatisering als
onvermijdelijk'. Mijn vraag aan hem is,
welke consequenties deze stellingname
heeft. Zegt hij hiermee: het niet
informeren over deze wijzigingen was,
achteraf gezien niet goed, maar de
wijzigingen waren wel noodzakelijk?
Als dat het geval is, dan laat hij ook
achteraf nog onduidelijkheid bestaan
over de vraag, of hij van mening is, dat
de Kamer bij het aanbrengen van
dergelijke wijzigingen ook vooraf dient
te worden ingelicht. Naar mijn mening
zou dat wel het geval moeten zijn.
Voorzitter! Voor de Kamer rijst de
vraag of de in gang gezette wijzigingen
in de organisatiestructuur van het
departement voldoende zijn, voldoende
om voorlopig - ik ben het wat dit
betreft, eens met de woordvoerder
van het CDA - vast te stellen, dat in
de toekomst - en zeker in de nabije
toekomst - voldoende instrumenten
aanwezig zijn voor politieke controle.
Naar onze mening is die controle niet
voldoende gewaarborgd. Voor
informatie blijft, zo hebben wij
begrepen de minister afhankelijk van
de wil van de marine om voldoende
gegevens te verstrekken. Dat eraan
die wil iets mankeerde, werd in het
rapport-Stemerdink al vastgelegd. In
het mondeling overleg heb ik aan de
orde gesteld, dat het nodig zou
kunnen zijn eens na te denken over
een onafhankelijke, aparte informatiestructuur. Naast de informatie, die de
bewindslieden krijgen uit het apparaat,
moeten zij zelf de mogelijkheid
hebben informatie op te vragen en te
onderzoeken. Daarop is negatief
geantwoord. Daarom stel ik vast, dat
ook de wijzigingen, die de bewindslieden hebben aangebracht, niet voldoende zijn om de Kamer te kunnen
garanderen, dat iets dergelijks niet
meer gebeurt.

Tweede Kamer
18 december 1984

Nu kan je natuurlijk zeggen, dat de
Kamer zelf ook informatie kan opvragen, omdat de minister verplicht is,
die te geven. Als echter pas achteraf
blijkt, dat die informatie onvoldoende
is, moeten wij als Kamer vaststellen
dat het onheil is geschied. Het enige
wat de Kamer dan nog kan doen - en
deze zaak is op zichzelf daar zwaar
genoeg voor - is de minister naar
huis sturen omdat zij vindt dat hij zijn
politieke verantwoordelijkheid niet
voldoende heeft waargemaakt. Maar
ook als dat gebeurt, moet de Kamer
vaststellen dat zij de put dempt terwijl
het beroemde kalf al verdronken is.
Wij vinden daarom dat de Kamer zich
in de komende tijd nog meer moet
bezighouden met de vraag hoe de
eigen controlemogelijkheden versterkt
kunnen worden.
Ik stel niet voor, deze kwestie
tijdens dit debat grondig af te handelen. Het gaat op dit moment om een
voorlopig oordeel, want de Kamer zal
de komende tijd nog meer over deze
kwestie praten. De Algemene Rekenkamer komt ook nog met een onderzoek. Voorts zal de Kamer zich nog
uitgebreid moeten buigen over de
aanbevelingen van de RSV-enquêtecommissie. Daarin gaat het met
zoveel woorden over de relaties
tussen de krijgsmachtonderdelen, de
bedrijven, marinewerven en dergelijke,
ook over de financiële, juridische en
bedrijfseconomische toetsing van te
sluiten contracten en over toezicht en
beleidscoördinatie door het departement van Defensie.
Met andere woorden: in het kader
van het debat over het rapport van de
RSV-enquêtecommissie zal deze zaak
nog aan de orde komen. Daarom ook
kan de Kamer naar onze mening de
discussie over de Walrus-affaire niet
definitief afsluiten. Wij beschouwen
dit debat als een eerste bijdrage aan
een discussie over een onderdeel van
het rapport van de RSV-enquêtecommissie.
Wij spreken nog geen definitief
oordeel uit en betrekken deze discussie
bij het debat over de aanbevelingen
van de Defensiecommissie. Het is niet
uitgesloten - en dat recht behouden
wij ons terdege voor - dat naar
aanleiding van dat rapport de Kamer
opnieuw een onderzoek zal moeten
doen naar de relatie tussen de
krijgsmachtonderdelen en de politiek
verantwoordelijke personen.
Nu is slechts aan de orde de vraag
of de Kamer op dit moment voldoende
informatie heeft om te kunnen
beoordelen of de aangebrachte
wijzigingen voorlopig voldoende zijn.
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Natuurlijk zou je ook kunnen zeggen
dat de Kamer thans uitspreekt of de
bewindslieden voorlopig, gezien
hetgeen zij hebben gezegd en gezien
de aangekondigde beleidsvoornemens, nog wel het vertrouwen van de
Kamer genieten.
Mijnheer de Voorzitter! Onze
conclusie is dat er nogal wat fouten
zijn gemaakt door de politiek verantwoordelijken. De bewindslieden
hebben weliswaar de hand in eigen
boezem gestoken, maar naar onze
mening is dat wel erg laat gebeurd.
Het zou zo moeten zijn dat bewindslieden, die een rapport als dat van de
heer Stemerdink aantreffen en die
weten dater grote projecten onderhanden zijn, op het moment van aantreden
onmiddellijk maatregelen nemen om
de informatie aan de Kamer te
waarborgen. Dat nu is niet of onvoldoende gebeurd. Voor dit moment
zullen we afwachten hoe het gaat
met de door de bewindslieden
getroffen maatregelen. Voor een
definitief oordeel moet de Kamer
nader worden geïnformeerd en dat
moet gebeuren voordat het debat
over het rapport van de RSV-enquêtecommissie plaatsvindt.

D
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Na de uitvoerige informatie
die wij de afgelopen weken over de
Walrus-affaire hebben ontvangen, zal
de Kamer in dit debat tot een politieke
afronding van deze zaak moeten
komen. Wat de D'66-fractie betreft,
draagt die afronding een voorlopig
karakter. Een definitief oordeel zullen
wij pas geven, nadat het aangekondigde rapport van de Algemene Rekenkamer over deze zaak is verschenen.
Tegen die achtergrond wil ik mijn
bijdrage aan dit debat toespitsen op
het geven van een voorlopig politiek
oordeel over de handelwijze van de
bewindslieden in deze kwestie. Op
grond van de thans beschikbare
informatie is mijn fractie van mening
dat de staatssecretaris materieel juist
heeft gehandeld. Hij heeft de Kamer
geïnformeerd toen hij zelf duidelijkheid
had verkregen over de zaak. Hij heeft
zich dus, naar het zich nu laat aanzien,
op een juiste wijze van zijn politieke
verantwoordelijkheid gekweten. Ik wil
echter herhalen dat een eindoordeel
hierover naar de mening van mijn
fractie pas zal kunnen worden uitgesproken, nadat wij kennis hebben
genomen van de conclusie van het
rapport van de Algemene Rekenkamer.
Voor de minister ligt dit mogelijk
enigszins anders. Hij is immers de
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eerstverantwoordelijke voor de
personele en organisatorische
aspecten in deze kwestie. Ik vind het
onvoorstelbaar dat ambtenaren min
of meer achteloos - in ieder geval
ongecontroleerd - f 500 miljoen aan
gemeenschapsgeld kunnen uitgeven,
misschien aan een goed produkt,
maar zonder dat er voor die ambtenaren enige consequentie aan wordt
verbonden. De minister mag dan
zeggen - zoals hij dat deed op 6
december - dat hij niet op zoek is
gegaan naar zondebokken, maar hij
zou op grond van zijn verantwoordelijkheid toch tenminste de verantwoordelijke functionarissen moeten
aanwijzen respectievelijk de nodige
personele maatregelen moeten
treffen.
Onbevredigend blijft voor mij het
ontbreken van een duidelijke analyse
ten aanzien van de personele en
organisatorische aspecten van deze
zaak door de bewindslieden op grond
van de gepresenteerde feiten. Ons zijn
veel feiten bekend gemaakt, maar wij
hebben niet precies de vinger kunnen
leggen op de plek waar nu de fouten
zijn gemaakt.
Uit de notitie over het Walrus-project
blijkt namelijk heel duidelijk dat er
meer verantwoordelijken zijn dan in
de brief genoemd worden. Zo roept
deze notitie onder meer vragen op
over de rol van de directeur-generaal
Economie/Financiën. Is het waar dat
het hier vooral ging om oud-marineofficieren, waaronder ook de latere
minister De Geus? Ook blijkt bij
voorbeeld dat geen goede samenwerking bestond tussen de Koninklijke
marine en de Centrale Organisatie.
Kan dat worden geweten aan de
eigengereidheid van de Koninklijke
marine, zoals o.a. blijkt uit uitspraken
van VBZ-voorzitter Van Donk in De
Tijd en de voorzitter van de KVMO,
Marang, na afloop van het mondeling
overleg van 6 december?
Illustratief lijkt ook de wijze van
verslaglegging van de vergaderingen
van de Admiraliteitsraad, zoals die uit
de antwoorden op de schriftelijke
vragen naar voren is gekomen.
Onbevredigend is ook de opstelling
die de bewindslieden tegenover de
Kamer hebben gekozen met betrekking
tot de vervanging van de marine-top.
De bewindslieden wekten de indruk
dat de personele maatregelen die
genomen zijn, een waarschuwing
kunnen zijn om herhaling te voorkomen. Deze maatregelen kunnen
namelijk een voorbeeldfunctie
hebben.

Tweede Kamer
18 december 1984

Dat effect hebben die maatregelen
echter alleen, wanneer er een direct
verband wordt gelegd tussen de
vervanging van detop en het gebeurde
rondom de Walrus-onderzeeboten. De
bewindslieden - en met name de
minister - ontkennen echter dat directe
verband en daarmee is de voorbeeldfunctie van die maatregelen weggenomen. Dat zou betekenen dat in het
geheel geen personele consequenties
worden verbonden aan het uit de
hand lopen van het Walrus-project.
Mijn fractie zou dat onvoorstelbaar
achten.
Als de nu vervangen personen dus
kennelijk niet verantwoordelijk waren
voor de gemaakte fouten, wie waren
dat dan wel? Welke maatregelen
worden dan tegen hen genomen? Het
is natuurlijk niet aan de Kamer om
ambtenaren terecht te wijzen, maar wij
mogen wel verlangen dat de politiek
verantwoorlijke bewindslieden dat
wel doen. Ik zou daarom graag een
toezegging van de minister krijgen dat
hij zijn verantwoordelijkheid in dezen
neemt door de noodzakelijke personele
maatregelen te treffen.
Belangrijker dan door te gaan met
omzien in verwondering, is de blik op
de toekomst te richten en na te
denken over de manier waarop in het
vervolg soortgelijke zaken te voorkomen zijn. Tijdens de behandeling van
de begroting van Defensie vorige
week in deze Kamer is één van die
noodzakelijke naatregelen al aan de
orde geweest. Kamer en bewindslieden waren het erover eens dat deze
Kamer op dit moment onvoldoende
inzicht heeft in de projectkostenontwikkeling bij grote materieelprojecten
en dat de parlementaire controlemogelijkheden op dat punt verbeterd
zouden moeten worden. Een jaarlijks
overzicht aan de Kamer kan daarvoor
een oplossing zijn. Helemaal te
voorkomen zijn grote kostenoverschrijdingen daarmee nog niet. Wel
worden centraal apparaat en krijgsmachtdelen hierdoor gedwongen om
zeer alert te zijn.
Maar deze verbetering in informatieverschaffing aan de Kamer is slechts
een van de maatregelen die mogelijk
zijn om herhaling van het gebeurde
rond de Walrus-onderzeeboten te
voorkomen. Ik wil vandaag nog een
aantal andere suggesties doen die tot
verbetering kunnen leiden. Ik zeg met
nadruk suggesties, omdat het hierbij
om interne maatregelen gaat in het
totale defensie-apparaat, die ik de
bewindslieden in overweging wil
geven. Voor het overgrote deel zijn
het immers interne oorzaken geweest
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die tot de Walrus-affaire hebben
geleid. Willen wij herhaling voorkomen, dan zijn dus daar met name
aanpassingen nodig. De bewindslieden hebben daartoe een eerste aanzet
gegeven via de aankondiging van hun
plannen tot herstructurering van de
organisatie bij de Koninklijke marine.
Mijn fractie stemt daar graag mee
in. Bij andere organisatorische
maatregelen plaatst mijn fractie echter
de nodige vraagtekens. Dat is met
name het geval bij de interpretatie die
de heer Blaauw tijdens het mondeling
overleg op 6 december gaf van het
resultaat van de zogeheten Zwaluwenberg-conferentie. De heer Blaauw
merkte op dat men kennelijk was
teruggekeerd naar de vroegere
organisatievorm waarbij de decentrale
krijgsmachtdelen weer meer bevoegdheden krijgen binnen het centrale
apparaat. Hij juichte die wijziging toe.
Mijn fractie doet dat niet. Integendeel! Een dergelijke wijziging lijkt mij
juist in het licht van het gebeurde in
de Walrus-affaire volkomen contraproduktief. Graag verneem ik de interpretatie van de minister van de voorstellen
van de Zwaluwenberg-conferentie.
Terecht merkte de minister in het
mondeling overleg van 6 december
op dat binnen het defensie-apparaat
controlemechanismen ingebouwd
moeten zijn. Ik denk dat een van de
lessen die wij uit de Walrus-affaire
geleerd zouden moeten hebben is, dat
die controlemechanismen vooral
aanwezig moeten zijn bij de verschillende krijgsmachtdelen en in het
bijzonder bij de marine. Zou het
gebeuren rond de Walrus-onderzeeboten geen aanleiding vormen om de
verdeling van taken en bevoegdheden
die is vastgelegd in het document van
21 mei 1984 bij te stellen in die zin dat
de centrale organisatie meer zicht en
greep krijgt op de uitvoering van het
beleid?
Zoals het nu blijkens het document
geregeld is, onttrekt dit zich vrijwel
geheel aan de verantwoordelijkheid
van de centrale organisatie. Mijn
fractie vindt dat het niet zozeer nodig
is dat de krijgsmachtdelen meer
zeggenschap krijgen binnen het
centrale apparaat, als wel dat het
centrale apparaat meer invloed krijgt
op het beleid van de krijgsmachtdelen,
of ten minste een combinatie van die
twee. Het is per slot van rekening de
eigenzinnigheid van een krijgsmachtdeel geweest - dat is mijn voorlopige
conclusie - die tot die gigantische
kostenoverschreidingen van het
Walrus-project en het achterhouden
van informatie daarover heeft geleid.
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Te voorkomen is zoiets alleen als de
aanschaf van materieel geheel onder
de bevoegdheid van de - geen
krijgsmachtdeel-belanghebbende centrale organisatie zou worden
gebracht. Dat is echter o m een aantal
redenen niet wenselijk. Ten eerste zou
die centrale organisatie dan een
moeilijk bestuurbare moloch worden,
maar bovendien zou dan te veel
afstand bestaan tussen degenen die
voor de aanschaf verantwoordelijk
zijn en de operationele gebruikers van
het materieel.
Dat is dus niet de juiste oplossing.
Niettemin is er, naar de mening van
mijn fractie, een aantal maatregelen
mogelijk die de rol van niet aan een
bepaald krijgsmachtdeel gebonden
personen in het defensieapparaat zou
kunnen versterken. Twee mogelijkheden daartoe zou ik de bewindslieden
willen voorleggen. Ik hoor graag hun
reactie daarop.
Een eerste mogelijkheid is de
plaatsing van burgerpersoneel in de
top van de krijgsmachtdelen, waarbij
het loopbaanbeleid van deze functionarissen zich over verschillende
krijgsmachtdelen en de centrale
organisatie zou moeten uitstrekken.
Op die manier kan de geslotenheid
van een krijgsmachtdeel ten opzichte
van andere krijgsmachtdelen en het
centraal apparaat worden doorbroken.
Een tweede mogelijkheid is, in
aanvulling op de zojuist genoemde,
het al jaren geleden door de fractie
van D'66 genoemde punt, de personeelsplanning van de top van de
krijgsmachtdelen - de vlagofficieren te laten plaatsvinden door de centrale
organisatie in plaats van het toepassen
van het huidige coöptatiesysteem.
Daarmee wordt het zicht op het bij de
krijgsmachtdelen aanwezige talent
verbeterd en hebben de bewindslieden
een ruimere beïnvloedingsmogelijkheid van de personeelsbezetting op
topfuncties, hetgeen van cruciaal
belang is voor een daadwerkelijke
beheersing van de organisatie.

niet weg, dat ik hier graag deze
suggestie wil doen.

D

De heer Engwirda (D'66): Ik geef hier
een suggestie en hoor daarop graag
de reactie van de bewindslieden.
Hetgeen de heer Blaauw stelt, is mij
inderdaad bekend. Dat neemt echter

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Na alles wat al gezegd en
geschreven is over het uit de hand
lopen van de kosten van het WalrusproDe heer Engwirda (D'66): Ik wil tenslotte ject, wil ik mijn bijdrage aan dit
plenaire debat toespitsen op de
nog terugkomen op de gevolgen van
politieke kant van de zaak. De bewindsde diverse kostenoverschrijdingen bij
lieden hebben bij herhaling erkend, dat
de Koninklijke marine voor het
er fouten zijn gemaakt in de defensiedefensie-budget. Als alle plannen van
organisatie. Hoe die fouten zijn of
de marine ongewijzigd worden uitgeworden gecorrigeerd, is een zaak die
voerd conform de Defensienota, wat
de Kamer niet in de eerste plaats
is dan het daaruit resulterende
aangaat. Wat hier wel centraal dien te
verplichtingenpercentage van het
staan is, hoe de politieke verantwoorinvesteringsbudget per jaar? Kunnen
delijkheden lagen voor deze fouten en
overschrijdingen van het investeringswelke gevolgen zij hebben gehad voor
budget naast overige tegenvallers wel
de politieke besluitvorming over
worden opgevangen binnen het
defensiezaken en voor het recht van de
begrotingsonderdeel voor de marine?
Kamer om die besluitvorming mede
Ik herhaal hierbij de mening van mijn
inhoud te geven.
fractie dat die overschrijdingen niet
Na zo'n blik in het verleden, die in
mogen worden afgeschoven of verhaald
dit stadium alleen op de ons voorgeop de andere krijgsmachtdelen. De
legde stukken kan zijn gebaseerd, is
minister heeft zijn intentie daartoe
vervolgens de vraag aan de orde
- zij het met een slag om de arm - bij
welke maatregelen zijn of moeten
het mondeling overleg van 6 december
worden getroffen met het oog op het
uitgesproken. Ik vind het van belang
defensiebeleid in de toekomst.
over die zaak een kameruitspraak te
Ik heb begrepen dat de minister
vragen.
tijdens het mondeling overleg van
vorige week heeft gezegd dat er
fouten in de defensie-organisatie zijn
Motie
gemaakt, zonder dat nu nadrukkelijk
gezegd kan worden in welk deel dat is
De Voorzitter: Door het lid Engwirda
geschied. Zo'n samenvattende
wordt de volgende motie voorgesteld:
conclusie is mij echter te gemakkelijk
De Kamer,
getrokken. Ik ben het ermee eens dat
het niet aangaat om een bepaalde
gehoord de beraadslaging;
ambtenaar of een bepaald onderdeel
overwegende, dat het in de Defensievan het departement of van de
nota 1984 aangegeven budget van de
krijgsmacht speciaal verantwoordelijk
Koninklijke Marine verminderd zal
te stellen voor het totale drama.
dienen te worden als gevolg van
Evenmin behoeft in dit debat naar
sinds die tijd opgetreden tegenvallers,
voren te komen, hoe ieders aandeel in
zoals de verhoging van het Navo-inhet drama eruit ziet. Wel zal duidelijk
frastructuurfonds;
moeten zijn, hoe de kaarten lagen op
markante beslismomenten en wie
van mening, dat de kostenoverschrijdaarvoor de politieke verantwoordedingen van het Walrus-project en
lijkheid droeg. Het opvoeren van 'de
andere grote investeringsprojecten
organisatie' waarbinnen fouten zijn
van de Koninklijke Marine niet ten
gemaakt, fungeert niet alleen gemakkekoste mogen gaan van de plannen
lijkals mantel der liefde die zwakheden
van de overige krijgsmachtdelen;
van individuele personen bedekt,
verzoekt de regering;
maar werkt ook verhullend als de
1. ervoor zorg te dragen dat deze
politieke verantwoordelijkheid in het
overschrijdingen uitsluitend worden
geding is.
gecompenseerd binnen het begroEen heel belangrijk beslismoment
tingsdeel van de Koninklijke Marine;
was 19 juni 1978, toen voorwaardelijk
2. uiterlijk over 3 maanden de
opdracht werd gegeven voor één boot.
Kamer een bijgesteld marineplan voor
Op dat moment, dus toen de verplichte leggen,
tingen werden aangegaan, ontbrak
en gaat over tot de orde van de dag.
een gedefinieerde technische grondslag, evenals een opleveringsdatum.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
Defensie verbond zich dus contractuvoldoende ondersteund.
eel, terwijl er geen werkelijk inhoudelijk
Zij krijgt nr. 27(18 600-X).
contract bestond. Dit werd niet beter
toen een jaar later het echte contract
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De heer J. D. Blaauw (VVD): Voorzitter,
mag ik de heer Engwirda een vraag
stellen, want dit gaat mij toch een
klein beetje te ver. Hem is toch
bekend dat benoemingen in de top
van de krijgsmacht zelfs in de ministerraad worden besproken en dus wel
degelijk de politiek volgen?

De heer J. D. Blaauw (VVD): De heer
Engwirda doet echter alsof het nu niet
bestaat.
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werd gesloten. Nu kunnen hiervoor
allerlei argumenten worden aangevoerd. Deze nemen echter niet weg
dat de toenmalige staatssecretaris,
Defensie verbond aan iets waarvan de
gevolgen niet te overzien waren. Dit
kan onder bepaalde omstandigheden
onvermijdelijk zijn. Het is dan te meer
noodzakelijk hierover duidelijkheid te
verschaffen aan de Kamer, zodat ook
zij kon weten welke risico's met dit
project zouden worden gelopen.
Het is heel goed mogelijk dat dit in
de omstandigheden van toen niet tot
een ander contract zou hebben geleid,
bij voorbeeld omdat ook de Kamer het
belangrijk vond dat de continuïteit
van de werkgelegenheid bij de RDM
werd verzekerd. Maar juist onder
zulke omstandigheden mag van een
bewindsman worden verwacht dat hij
de Kamer zo volledig mogelijk
informeert en met name wijst op de
risico's die zijn verbonden aan het
geven van een opdracht op dat
moment.
Met het oog op het vervolg van de
geschiedenis is het van belang dat
ruim 40% van de aannemingssom in
het contract bestond uit stelposten,
waarvan de invulling in feite pas in de
loop van 1984 werd voltooid. Alleen
reeds daarom mocht van alle bewindslieden na 1979 worden verlangd, dat
zij hier de vinger voortdurend aan de
pols zouden houden. Het kan toch niet
zo zijn dat het contract van 1979
daarna nooit meer ter tafel is geweest?
Van deze waakzaamheid is echter
niet veel te merken. Integendeel. De
jaren van de grote stilte traden in. Het
enige dat in de begrotingstoelichting
valt te lezen, is: de bouw verloopt
volgens plan. Wat dit plan ook
geweest moge zijn, vaststaat dat
inmiddels respectievelijk 13 en 51
posten meerwerk werden erkend.
Maar er is inmiddels meer komen vast
te staan. Intern bij de marine wordt de
opgelopen vertraging al geschat op
2 jaar. Een verlenging van de boot
blijkt noodzakelijk. Op 10 december
1980 wordt de staatssecretaris
hierover officieel geïnformeerd.
Niettemin geeft de informatie die naar
de Kamer gaat geen reden tot ongerustheid. De ramingen blijven aardig
op het afgesproken peil.
Ook als ik er even van uitga dat de
staatssecretaris zich niets meer
herinnerde van de vele open einden
die in het contract voorkwamen, is het
toch onbegrijpelijk dat er geen rood
licht ging branden toen hij het bericht
kreeg dat de boot groter moest
worden en dat er een vertraging in de
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bouwtijd van anderhalf a twee jaar zou
gaan optreden. Als verklaring van de
huidige bewindslieden voor het niet
in actie komen van het defensie-apparaat, lezen wij steeds dat te veel was
gelet op de ontwikkeling van de
kasuitgaven en niet op de kosten van
het totale project. Dat zal wel waar zijn,
maar ik krijg de indruk dat staatssecretaris Van Eekelen niet anders reageerde. Immers, hij zal toch ook wel
hebben beseft dat een langere
bouwtijd de kosten van het project
omhoog moest drukken?
In september 1981 wordt de heer
Van Eekelen opgevolgd door staatssecretaris Stemerdink. Ik ga eraan
voorbij dat het ontbreken van informatie over het Walrus-project in de
informatiebundel van het departement
hem niet direct aanleiding gaf tot
actie. Eveneens ga ik er aan voorbij dat
het die staatssecretaris kennelijk is
ontgaan dat binnen het departement
berekeningen circuleerden die wezen
op een flinke kostenoverschrijding.
Er moeten echter wel grote vraagtekens geplaatst worden als op breed
geformuleerde vragen vanuit de
Kamer op 25 januari 1982 alleen
geantwoord wordt dat de extra kosten
verband hielden met verlenging van
de boot. Toen had toch ook bij deze
staatssecretaris het sein op onveilig
moeten springen. Daartoe bestond te
meer reden omdat er nog een toezegging was, gedaan door staatssecretaris
Van Eekelen nkele dagen voor zijn
aftreden om een situatierapport uit te
brengen over de onderzeeboten in de
Walrusklasse.
Dat rapport is er nooit gekomen.
Evenmin is aan de Kamer meegedeeld
dat en waarom het niet kwam. Het is
natuurlijk uitstekend dat de toenmalige
staatssecretaris een onderzoek
instelde naar de grote tekorten bij
Defensie en de conclusie vermeldde
in zijn dagboek. Dit had hem niet
behoeven te beletten, zich ook te
oriënteren op de stand van zaken bij
het Walrusproject, zeker toen hem
hierover vanuit de Kamer vragen
werden gesteld en hij te maken had
met een recente toezegging van zijn
ambtsvoorganger.
Ik wil hierbij een andere opmerking
maken. In het mondeling overleg van
27 september jongstleden stelde
staatssecretaris Van Houwelingen dat
rapportages niet waren gemeld aan
de bewindslieden en dat de afweging
duidelijk op een te laag niveau heeft
plaatsgevonden. Dat laatste is juist.
De belangrijkste afwegingen behoren
door de bewindslieden te worden
gemaakt met verantwoording aan de
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Kamer. Maar het te lage niveau van
afweging was nu ook weer niet zo erg
laag. Vaak blijken zaken in de Admiraliteitsraad te zijn besproken die de
verantwoordelijke bewindsman niet
bereikten. Verantwoordelijkheid voor
het niet inlichten van de bewindslieden
ligt dan ook voor een deel op een vrij
hoog niveau. Ik verneem in dit
verband graag van de minister of hij
inmiddels maatregelen genomen
heeft voor een betere notulering van
de vergaderingen van de Admiraliteitsraad en eventuele andere raden.
Eind mei 1982 vond opnieuw een
wisseling van bewindslieden plaats.
Na een korte overgangstijd is de
huidige staatssecretaris belast met
materieelzaken. Hem zou ik willen
vragen wat de rol van de verantwoordelijke bewindsman is geweest bij de
eerste wijziging van het contract. Deze
wijziging werd op 7 juli 1982 aangebracht. Bij die wijziging werd de
opdracht bevestigd tot vergroting van
de lengte van de onderzeeboot. Ik
neem aan dat zo'n wijzigingscontract
niet buiten de verantwoordelijke
bewindsman om tot stand komt. Als
dit wel is gebeurd, verneem ik graag
hoe dat mogelijk was.
Ruim een half jaar na het aantreden
van de staatssecretaris blijkt hem een
aanzienlijke kostenstijging. Desgevraagd maakt hij hiervan summier
melding bij het beleidsdebat in de
Eerste Kamer op 15 juni 1983. Tot
zover heb ik daar geen problemen
mee. Ik heb die problemen wel met
het antwoord op nr. 36 van de
aanvullende lijst van vragen en
antwoorden. Daarin vermeldt de
staatssecretaris dat hij meende dat
het situatierapport over de vervolgbestelling, dat tegen het einde van het
jaar gepland was, wel een goede
gelegenheid zou bieden om het
parlement op de hoogte te stellen van
de gesignaleerde maar nog niet
precies te bepalen aanzienlijke
kostenstijging.
Mijnheer de Voorzitter! Dat situatierapport dat na een half jaar zou
verschijnen was mijns inziens geen
goede gelegenheid om een en ander
te bespreken.. De staatssecretaris had
zich medio 1983 moeten realiseren
dat het budgetrecht van de Kamer in
het geding was.
Hij zal zich ongetwijfeld hebben
gerealiseerd dat de omvang van de
overschrijding zodanig was dat deze
in dat stadium niet meer gecompenseerd kon worden door middel van
bezuinigingen. Het is dan ook een
tekortkoming dat de bewindslieden
van het ministerie van Defensie, in dit
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geval in het bijzonder de staatssecretaris die de overgang van het derde
kabinet-Van Agt, zij het in een andere
verantwoordelijkheid, naar het
kabinet-Lubbers meemaakte, in hun
memorie van toelichting en memorie
van antwoord bij de begroting voor
1984 wel spraken over de voortgang
van de bouw van de onderzeeboten,
maar niet repten over de hun bekende
kostenstijgingen. Onbekendheid met
de omvang van de overschrijdingen is
toch geen argument voor stilzwijgen
bij de behandeling van een begroting,
als vaststaat dat de omvang in ieder
geval aanzienlijk is.
De minister verklaarde verleden
week dat de politieke verantwoordelijkheid voor 100% wordt afgelegd
tegenover de Kamer. Zo hoort het
ook. Ik meen echter dat de feiten
uitwijzen dat het moet gaan om een
meer dan formeel staatsrechtelijke
verantwoordelijkheid alleen. Achtereenvolgende bewindslieden op het
Ministerie van Defensie hebben de
problematiek van de onderzeeboten
onderschat en hun verantwoordelijkheid hiervoor tegenover de Kamer
niet juist getaxeerd. Het begon met
het aangaan van een contract dat
alleen formeel een contract was. Het
zette door totdat staatssecretaris Van
Houwelingen begin dit jaar met de
eerste voorlopige cijfers naar de
Kamer kwam.
Ik kan mij voorstellen dat de huidige
bewindslieden geen behoefte gevoelenover het werk van hun voorgangers
meer te zeggen dan het laten spreken
van de feiten. Wat hun eigen aandeel
betreft, kunnen zij hiermee echter niet
volstaan. Het is aan de Kamer om te
oordelen over de rol van huidige en
voorgaande bewindslieden.
Ik wil vervolgens nog even stilstaan
bij de gevolgen van de gang van
zaken rondom de onderzeeboten. Ik
neem direct aan dat de kostenstijgingen de kwaliteit van de boten ten
goede zijn gekomen. De vier ondernomen. pogingen tot bezuinigingen
zouden in die richting kunnen wijzen.
Ook een vergelijking met de kosten
van de bouw in andere landen geeft
geen aanleiding om negatief te
oordelen over het eindresultaat. De
kritiek zal ook hierbij meer op 1978
betrekking moeten hebben dan op
1984, nu wel duidelijk is welke
wankele basis in 1978 aan de ramingen
ten grondslag lag.
Het feit dat de toenmalige bewindslieden op basis van de nu bekende
gegevens de aangebrachte wijzigingen
zeer waarschijnlijk zouden hebben
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goedgekeurd als daarvoor toestenv
ming was gevraagd, is achteraf
uiteraard van belang, maar rechtvaardigt de gang van zaken, ook achteraf,
niet. Immers, de forse overschrijdingen
betekenen een even forse aanslag op
het reeds te krappe budget voor
defensie. Daaraan doet een spreiding
van de overschrijding in de tijd niets
af, evenmin als het feit dat de overschrijding, op een post van drie maal
f35 min. na, reeds in de
begrotingen is verwerkt. Deze verwerking kon immers alleen maar plaatsvinden omdat andere uitgaven voor
defensiedoeleinden niet werden
gedaan. Ik meen dat de Kamer er
recht op heeft inzicht te krijgen in de
aard van de niet gedane uitgaven
welke het mogelijk maakten de
overschrijdingen in de lopende
begrotingen te verwerken. Dat geldt
ook voor de bedragen die nog
gevonden moeten worden.
Op zichzelf is het begrijpelijk dat de
staatssecretaris tijdens het eerste
mondeling overleg stelde dat de
meerkosten uitsluitend in de sfeer van
de investeringen voor de Koninklijke
marine en nergens anders zullen
moeten worden opgelost. Daarmee is
de kous niet af. Het gaat hierbij niet
om een strafmaatregel in de trant van
wie de brokken maakt, moet de
schade vergoeden. Het gaat erom dat
kosten van één investering
zodanig uit de hand gelopen zijn,
mede vanwege de te passieve
houding van verantwoordelijke
bewindslieden, dat daardoor minder
geld overblijft voor andere eveneens
noodzakelijk geachte investeringen.
Dan dient de Kamer te weten welke
investeringen hiervoor zullen moeten
inleveren en waarom de betrokken
bewindslieden deze keuze verantwoord vinden.
Na de kritiek die ik heb uitgeoefend
op de rol van de bewindslieden in het
verleden, wil ik mijn waardering
uitspreken voor de maatregelen die zij
inmiddels hebben genomen met het
oog op de toekomst. Het is goed dat
voor de tweede serie boten een
taakstellend bedrag in het contract zal
worden opgenomen met slechts een
geringe onzekerheidsmarge. Nu
gekozen is voor een herhaling van
een eerder type kan deze weg bewandeld worden. Bij andere grote projecten zal dit echter niet altijd mogelijk
zijn of zullen daaraan risico's verbonden
zijn van het niet tijdig kunnen inhaken
op nieuwe ontwikkelingen of eisen. Ik
ga ervan uit dat de thans opgedane
negatieve ervaringen een prikkel zullen
vormen om maximale inhoud te geven

Walrus

aan de voorgenomen maatregelen ter
beheersing van grote materieelprojecten.
men maatregelen ter beheersing van
grote materieelprojecten.
Over de maatregelen die genomen
zijn en mogelijk nog zullen worden in
de personele sfeer, wil ik mij van een
oordeel onthouden. Zo nodig staan
voor betrokkenen andere wegen open
dan het aankaarten van deze zaak bij
de Kamer. Voor de Kamer is het doen
en laten van de ministers en de
staatssecretarissen van belang.
Daarop heb ik mijn bijdrage toegespitst. Ik hoop dat uit het antwoord zal
blijken dat de thans fungerende
bewindslieden hun verantwoordelijkheid ook voor het recente verleden
onderkennen. Daarvan is in de
schriftelijke en mondelinge gedachtenwisseling tot nu toe naar mijn mening
nog te weinig gebleken. Wellicht is
een plenair debat ook een meer
geëigende gelegenheid om dat aspect
tot zijn recht te doen komen.

D
De heer Van den Bergh (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Namens mijn
fractie wil ik mij na de uitvoerige
discussies die wij hebben gevoerd in
de kamercommissie en na de honderden vragen die gesteld en beantwoord
zijn, beperken tot een aantal opmerkingen van meer algemene aard, te meer
omdat de RSV-deken over dit debat
heen ligt. Ik vermoed dat over een
aantal aspecten van deze zaak op een
later tijdstip nog verder gesproken zal
worden.
Op zichzelf is de manier waarop
deze zaak naar buiten is gekomen,
wat de verantwoordelijkheid van de
regering betreft, niet één van de beste
geweest. Op zichzelf is het ook
toevallig dat zo langdurig over deze
zaak is gesproken. Dit kwam vooral
door attent reageren van de
Kamer. Zij vergeleek op een bepaald
moment de cijfers die zouden gelden
voor de Walrus 3 en 4, met hetgeen
indertijd was toegezegd ter zake van
de eerste serie, namelijk de Walrus 1
en 2. De Kamer kwam toen tot de
conclusie dat een en ander financieel
al te grote vormen aannam.
Door mijn fractie is toen gevraagd
om een gedetailleerde notitie met
uitleg, welke verscheen in september
1984. Ik heb wel eens de indruk
gekregen dat de staatssecretaris van
Defensie dacht dat de kous daarmee
af was. Dat was niet het geval en dat
heeft hij gemerkt. Wij hebben desondanks een tamelijk volledig beeld van
hetgeen is gebeurd. Er zijn twee
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schriftelijke vragenrondes geweest en
er is twee keer zeer langdurig mondeling overleg geweest. Toch ben ik van
mening - de opmerking heeft betrekking op de Kamer - dat het beter zou
zijn in dit soort zaken als de Kamer
- wanneer men vermoedt dat het om
een ernstige affaire gaat - vanaf het
begin de zaak in eigen hand neemt
door een bijzondere commissie of de
kamercommissie zelf de zaak te laten
onderzoeken. Bij het uitzoeken van
een zaak als deze - het regardeert
natuurlijk de Kamer in de eerste
plaats - zijn wij te veel afhankelijk van
informatie van het ministerie. Men
moet die laatste opmerking niet per
se negatief opvatten.
Voor de fractie van de PvdA is het
relevant dat zij tegen een motie
stemde van de heer Ploeg - deze
motie werd op 17 juni 1978 ingediend waarin de regering werd verzocht om
in verband met de werkgelegenheid
tot een spoedige afsluiting van het
contract te komen. Wij stemden tegen
omdat wij toen al vermoedden dat
een en ander te vlug ging. Het kon
ook niet op de manier waarop het
werd voorgesteld in het situatierapport. De vraag deed zich ook voor, of
er geen andere prioriteiten op dat
moment belangrijker waren.
Achteraf stel ik vast - iedereen
moet dit maar interpreteren op de
wijze zoals hij of zij dat wil - dat het
besluit inderdaad te vlug is genomen.
Het spijt mij nog altijd - het CDA en
de VVD hebben zich inmiddels
bekeerd - dat in het jaar daarna een
motie van de heren Stemerdink en
Brinkhorst op 15 november 1979 werd
verworpen, waarin werd gevraagd om
inzicht in de meerjarenramingen bij
dit soort grote materieelprojecten.
Bekering is altijd mogelijk, mijnheer
Frinking. U kijkt mij zo gelukkig en
verbaasd aan! Deze motie is in die zin
achterhaald dat wij nu allemaal van
mening zijn dat meer inzicht noodzakelijk is.
De heer Frinking (CDA): De heer Van
den Bergh zegt dat zijn fractie indertijd
tegen de motie-Ploeg heeft gestemd,
omdat er geen zekerheid was over het
contract.
De heer Van den Bergh (PvdA): Dat
zei ik niet!
De heer Frinking (CDA): De PvdA
heeft vanaf 1974 ter zake van onderzeeboten de koers gevaren van: wij
willen eigenlijk geen onderzeeboten,
maar wij willen internationale samenwerking op dat punt. Toen de beide

Tweede Kamer
18 december 1984

bewindslieden ter zake, Stemerdink
en Vredeling, het veld moesten
ruimen, bleek dat er van die internationale taakverdeling niets was terechtgekomen.
Het argument dat er wat dat betreft
gekomen moest worden tot een
betere taakverdeling binnen de
NAVO, was het argument van de
Partij van de Arbeid om tegen de
motie te stemmen. Dat is ook steeds
dé reden geweest waarom de Partij
van de Arbeid tegen de aanschaf van
die onderzeeboten was.
De heer Van den Bergh (PvdA): Dat is
één van de redenen geweest. Als de
heer Frinking het verslag over het
debat naleest, kan hij dat nagaan.
Nogmaals, de fractie van de Partij van
de Arbeid is niet tegen bij voorbeeld
de marineluchtvaartdienst of iets dat
bij de landmacht in de centrale sector
gebeurt. Daar gaat het niet o m ; wij
hebben al zo vaak geprobeerd uiteen
te zetten dat het daarom niet gaat; het
principe, het beginsel - dit soort
termen zou de CDA-fractie toch
moeten aanspreken - dat wij een
aantal jaren hanteren, is, dat de
kostenontwikkeling van het defensieapparaat niet beheersbaar is zowel
nationaal als internationaal, dan in het
kader van een bredere aanpak.
De kwestie van de onderzeeboten is
mede in dat licht gezien. In het kader
van een taakverdeling kan men dan
tot een bepaalde keuze komen. Die
keuze kan dan vliegtuigen, schepen of
andere zaken betreffen. Het gaat dus
niet om een bepaald type schip of
tank; het gaat om de wijze waarop
internationaal en nationaal een beleid
wordt ingezet. Op deze gronden, die
samenhangen met de snelheid van de
beslissing indertijd, waren wij geen
voorstander van het onderzeebotenproject. Dat is overigens een onderwerp dat wij al vaak besproken
hebben bij de behandeling van
defensiebegrotingen. Ook de vorige
week is daarover nog gesproken.
De heer Frinking: (CDA): Het ging mij
om het argument dat u noemde
waarom u indertijd tegen de motiePloeg hebt gestemd. De reden was
dat de internationale taakverdeling
voor u veel hoger op het lijstje stond.
U kon met betrekking tot deze motie
niets anders doen dan er op grond
daarvan tegen stemmen.
De heer Van den Bergh (PvdA): Het
lijkt mij dat wij de gedachten op dit
punt hebben uitgewisseld. Ik vervolg
mijn betoog.
Mijnheer de Voorzitter! Aan de
hand van alle stukken die nu op tafel
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liggen, kan het volgende droevige
beeld in deze gehele affaire worden
geschetst. Het situatierapport van
1978 waarin de bestelling van de
Walrus 1 en 2 werd aangekondigd
door minister Scholten en staatssecretaris Van Eekelen, geeft een volstrekt
onvoldoende voorstelling van zaken
over het project zelf, de risico's
daaraan verbonden en de daaruit
voortvloeiende mogelijke kostenoverschrijdingen. Mijn tweede constatering
is, dat er geen totaal bouwbestek
aanwezig was. Ik acht dat een zeer
belangrijk punt. Men ging een boot
bouwen die nog in ontwikkeling was.
Wei waren de zogenaamde stafeisen
geformuleerd. Daaruit zouden later
onvermijdelijk de grote kostenstijgingen voortvloeien. Het volgende punt
is, dat in 1979 - dat blijkt ook uit de
stukken - bij de tekening van het
eerste contract de technische grondslag onvoldoende gedefinieerd was.
Dat was ook een reden waarom de
zaak wel uit de hand moest lopen. Uit
de in 1978 vastgestelde stafeisen
vloeit in de jaren daarna - de staatssecretaris heeft dat ook geconstateerd
in zijn informatie - een groot aantal
kleine deelbeslissingen voort die ook
weer leiden tot aanzienlijke kostenstijgingen. Deze gehele gang van zaken
zal pas medio 1983 bij de voorbereiding van de bestelling van de
Walrus 3 en 4 duidelijk worden. In
1981 was echter bij de Koninklijke
marine opnieuw komen vast te staan
dat er bij de grote kostenoverschrijdingen die waren geconstateerd, geen
substantiële bezuinigingen meer
mogelijk waren. Daarover werd niet
gerapporteerd aan de politieke
leiding.
Een andere constatering is, dat
gedurende de periode waarom het
gaat, te weten mei 1978 tot medio
1983 de Koninklijke marine zich
welhaast autonoom van de politieke
leiding alsook van de centrale organisatie van het departement heeft
gedragen.
Het is pijnlijk, maar dit moet
geconstateerd worden. De informatieverstrekking naar boven was ontoereikend en ook - ik citeer de regering onvolledig en onzorgvuldig. Het is
daarom niet merkwaardig dat in de
informatiebundels ten behoeve van
nieuw optredende bewindslieden, van
verschillende politieke kleur, niet
werd gesproken over de kostenstijgingen.
Terwijl de financiële controle en de
kostenbeheersing in de defensie-organisatie aan de krijgsmachtdelen is
gedelegeerd, heeft de directie econo-
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De heer Van den Bergh (PvdA): Dan
moet u toch eerst horen wat ik ga
zeggen? U moet niet op voorhand
conclusies trekken. Wat op papier
staat, is iets anders dan wat ik zeg. U

moet luisteren naar wat ik zeg. Zo
gaat het in de Kamer. Ik kan nu dus
rustig mijn betoog vervolgen.
In het verslag van het mondeling
overleg lees ik dat de heer Stemerdink,
een gewaardeerde collega wat mijzelf
en zeker ook mijn fractie betreft, een
aantal opmerkingen maakt over de
situatie bij de marine, de afwezigheid
van plan-alternatieven, aangepast
cijfermateriaal, de afwezigheid van
risico-analyses bij grote investeringsprojecten, enzovoort. Hoewel ik erken
dat in die fase van de ontwikkeling het
terugdraaien van de 'Walrus-toestand'
niet meer mogelijk was, vormde het
rapport naar mijn mening toch wel
aanleiding tot het stellen van een
aantal belangrijke vragen. Ik begrijp
nog steeds niet waarom de minister
en de staatssecretaris - dit blijft een
ernstig verwijt aan hun adres - toen
zij als bewindslieden optraden en,
naar ik moet aannemen, op de hoogte
werden gesteld van de inhoud van het
rapport, zeker toen het om buitengewoon ernstige punten ging en vlak na
dit rapport in begin 1983 duidelijk
werd hoe de situatie was bij de
Walrus-onderzeeboten, de Kamer
hierover niet hebben ingelicht. Mijns
inziens gaf de ernst van de situatie
daartoe alle aanleiding.
De fractie van de PvdA kondigde op
27 september bij het eerste mondelinge overleg aan deze affaire op drie
hoofdpunten te zullen beoordelen,
namelijk op de noodzaak dat alle
gegevens zo veel mogelijk op tafel
komen, organisatorische verbeteringen en eventuele personele gevolgen.
De aanbevelingen van de RSV-enquêtecommissie werpen nu een belangrijke schaduw op de conclusies die wij
trekken. Daardoor kregen een aantal
punten een tamelijk voorlopig
karakter. Hoewel naar de mening van
mijn fractie in verschillende fasen een
tamelijk volledig beeld is gegeven van
hetgeen er is gebeurd, blijft het beeld
op twee punten volstrekt onvolledig.
Wat is er in 1978 precies gebeurd
rond het toenmalige situatierapport? In
een interruptiedebat in een vergadering van de kamercommissie kwam
staatssecretaris Van Houwelingen
zeer dicht bij de conclusie -weliswaar
daartoe uitgenodigd door ondergetekende - dat de toenmalige bewindslieden in hoge mate direct verantwoordelijk waren voor hetgeen er is
gebeurd. Mijn fractie wil tot in detail
uitgezocht zien wat er toen is gebeurd.
Het tweede punt - ik heb daar al
verschillende malen over gesproken betreft de volgende situatie. In januari
1984 bereikte ons het situatierapport
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misch beheer van de marine, deel
uitmakend van de Admiraliteitsraad
en in hoge mate medeverantwoordelijkheid dragend, de centrale organisatie niet voldoende ingelicht over de
gang van zaken.
Ik moet na het laatste mondeling
overleg ook constateren dat de DGEF
naar mijn idee niet voldoende attent
is geweest op de gang van zaken.
De conclusie uit dit alles moet wel
zijn dat in 1978 en 1979 de grondslag
werd gelegd voor de latere, onvermijdelijke gang van zaken, terwijl de
marineleiding in de loop der jaren, dat
wil zeggen tot medio 1983, de werkelijke gang van zaken voor de politieke
leiding van het departement onvoldoende duidelijk heeft gemaakt, zo
niet deze informatie heeft achtergehouden. Dit is uiteraard een volkomen
onverteerbare situatie uit een oogpunt
van kostenbeheersing en de verhouding tussen een krijgsmachtdeel en
de politieke leiding.
In 1982 wordt een rapport gemaakt
onder leiding van de toenmalige
staatssecretaris, de heer Stemerdink,
waarin - ik mag dit nu in het openbaar
zeggen - wordt gesteld dat bij de
Koninklijke marine systematisch met
krappe ramingen wordt gewerkt, dat
plan-alternatieven afwezig zijn...
De heer J. D. Blaauw (VVD): De heer
Van den Bergh citeert nu uit informatie
die vertrouwelijk bij de Kamer is
neergelegd. Hij gaat misschien zelfs
meer zeggen. Ik vind dit niet erg
verstandig.
De heer Van den Bergh (PvdA): Over
hetgeen ik nog ga zeggen, moet ik de
heer Blaauw, die misschien mijn
gedachten kan lezen, toch even in
onzekerheid laten. Ik citeer verder niet
uit vertrouwelijke informatie. De
betrokken collega heeft eens wat
dingen gezegd in een mondeling
overleg. Het verslag daarvan heb ik
gelezen en daaruit citeer ik nu.
Misschien wordt die indruk door de
informatie die vertrouwelijk ter kennis
van de Kamer is gegeven, bevestigd.
Is de heer Blaauw nu tevreden?
De heer J.D.Blaauw (VVD): Als het
blijft bij hetgeen door de auteur zelf
eens is gezegd, ben ik tevreden,
ledere keer dat dit rapport wordt
genoemd, wordt hier een stukje bij
geplakt.

waarin de prijs van f 170 min. werd
genoemd voor de eerste twee schepen.
In september 1984 'verblijdt' de
staatssecretaris ons met het bericht
dat die schepen f 150 min. duurder
worden. Tot nu toe vind ik nog steeds
dat de regering onvoldoende of in het
geheel niet duidelijk heeft gemaakt
waar die enorme kostenstijging
vandaan is gekomen.
In het verslag van de RSV-enquêtecommissie - daar hechten wij buitengewoon veel betekenis aan - wordt
de noodzaak aangestipt van nader
onderzoek. Mevrouw Brouwer heeft
daar ook over gesproken. Zij heeft de
belangrijke punten genoemd, ten
aanzien waarvan de commissie wil
dat er nader onderzoek wordt verricht.
Mijn fractie ondersteunt die gedachte
en vindt dat de Walrusaffaire - en in
het bijzonder de punten die ik zojuist
noemde - bij dat nadere onderzoek
moeten worden betrokken. Over de
wijze waarop dat onderzoek zou
kunnen plaatsvinden, moet in de
Kamer nader overleg worden gevoerd.
Het politiek relevante punt is dat de
fractie van de PvdA zich bij die
conclusie wenst aan te sluiten en van
eventueel nader onderzoek gebruik
wenst te maken om ook in de Walrusaffaire een aantal punten te verhelderen. Ik heb het genoegen de Kamer op
dit punt om een uitspraak te vragen.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Van den
Bergh wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
gelet op de aanbeveling van de
enquête-commissie inzake RSV, nader
onderzoek te doen inzake een aantal
hoofdpunten, van belang voor de
defensie-organisatie;
spreekt als haar mening uit, dat nader
onderzoek gewenst is en dat daarbij
de Walrus-affaire betrokken moet
worden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 28 (18600-X).
De heer Van den Bergh (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot
een aantal punten betreffende de
reorganisatie van het departement en
de marine. Het oordeel van mijn
fractie op die punten is ten dele zeer
voorlopig, omdat, als je van mening

2507

Van den Bergh
bent dat op een aantal punten,
gespecificeerd in het rapport van de
RSV-enquêtecommissie, nader
onderzoek moet plaatsvinden, je
terughoudendheid moet betrachten.
Een aantal andere maatregelen die
zijn genomen, staan los van het
specifieke probleem van de Walrus. Ik
heb bij de begrotingsbehandeling van
Defensie verleden week al gezegd dat
een aantal van dat type maatregelen
ons aanspreken. Daarbij komt dat ik er
buitengewoon verheugd over ben dat
de regering mijn motie, mede getekend
door de heren Couprie en Blaauw,
waarin wordt gevraagd decontrolemogelijkheid van de Kamer aanzienlijk te
versterken, heeft overgenomen.
Ik meen dat ook over de organisatorische maatregelen, die ons voor een
belangrijk deel als redelijk voorkomen,
pas een eindoordeel kan worden
gegeven als het nader onderzoek,
waarvoor de RSV-enquêtecommissie
pleit, voltooid is. Daar zullen wij later
op terugkomen.
Er blijft een aantal punten over.
De heer Janmaat: Mijnheer de
Voorzitter! Bedoelt de heer Van den
Bergh met die reorganisatie de
personele wisselingen in de marinetop?
De heer Van den Bergh (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Als de heer
Janmaat verder naar mijn betoog
luistert, dan zal hij precies begrijpen,
wat ik bedoel.
De heer Janmaat: Ik heb tot nu toe
geluisterd en ik wil het nu weten.
De heer Van den Bergh (PvdA):
Misschien ligt het aan uw begripsvermogen, maar als ik het over organisatorische maatregelen heb, dan heb ik
het over die maatregelen, waarover
verleden week bij de behandeling van
de defensiebegroting uitvoerig is
gesproken en ook in het mondeling
overleg. Personele maatregelen heb ik
daarvan onderscheiden en daar ga ik
nu dus iets over zeggen.
De heer Janmaat: Dan wacht ik even.
De heer Van den Bergh (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! De minister is
mijns inziens bij diverse gelegenheden
niet erg duidelijk en ook niet erg
moedig geweest in zijn uitspraken
over de betekenis van de voorgestelde
personele wijziging. Ik wil de regering
vragen, nog eens klip en klaar haar
precieze opvatting kenbaar te maken
en nu eens duidelijk uit te spreken
- de betrokkenen hebben daar recht
op - of er een direct verband bestaat
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tussen de personele wijzigingen en de
gang van zaken bij de marine in de
afgelopen jaren.
Voor de goede orde voeg ik daaraan
toe, dat de huidige marineleiding, die
volgend jaar zal wisselen, een geheel
andere is dan die in de jaren 1978 tot
1982. Voor dit alles geldt uiteraard
- laat daar geen enkel misverstand
over bestaan; de minister heeft het zelf
ook eerder eens gezegd - de ministeriële verantwoordelijkheid. Het soort
van politieke conclusies dat wij eruit
trekken, is op dit moment niet aan de
orde. Daarover zal uiteraard nog in een
later stadium gesproken worden. Ik
hecht eraan nog eens te zeggen, dat
mijn fractie prijs stelt op duidelijkheid,
grotere duidelijkheid dan tot nu toe
heeft bestaan.
De heer Janmaat: Mijnheer de
Voorzitter! Dat is sneller dan ik had
verwacht. Volgens zijn eigen uitspraak
van zoeven is kostenbeheersing
nationaal of internationaal nauwelijks
of niet mogelijk. Dat heeft hij tien
minuten geleden nog gezegd. Bovendien, bij de aanvang van het project
waren de stafeisen bekend en ook was
bekend, dat er continu kostenverhogingen kwamen. Dan begrijpt hij toch
wel, dat die personele wisseling een
afleiding is?
De heer Van den Bergh (PvdA): Ik kan
de politieke en intellectuele relevantie
van deze opmerkingen niet begrijpen.
Ik heb de minister een vraag gesteld
en ik hoop, dat hij haar naar vermogen
zal beantwoorden.
De heer Janmaat: Dan probeer ik het
nog een keer. De stafeisen zijn
bekend, ook het oplopen van de
kosten door de tijd heen, ook tijdens
het staatssecretarisschap van zijn
partijgenoot. Het is dan toch helemaal
niet vreemd, dat we op een gegeven
moment in de situatie belanden,
waarin de politici zeggen, dat het
zoveel duurder wordt dan zij oorspronkelijk dachten, maar waarin het er ook
op lijkt, dat de politieke top dit continu
heeft vermoed en uiteindelijk de
marinetop daarvoor verantwoordelijk
stelt?
De heer Van den Bergh (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Zoudt u mij
een plezier willen doen en aan de
heer Janmaat willen overbrengen, dat
ik over al dit soort van problemen een
aantal keren eerder heb gesproken en
ook vandaag weer. Als hij gewoon
luistert naar wat iemand zegt, dan
zullen alle antwoorden hem bekend
zijn.
De heer Janmaat: Dat zijn ze niet.
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De heer Van den Bergh (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot een
paar afsluitende opmerkingen.
De in wezen volledige wijziging van
het type onderzeeboot in verband met
de uitfasering van de Dolfijnklasse
onderzeeboten, de wijze waarop dit is
gebeurd, heeft toetsing van het
ontwerp in het licht van de technologische ontwikkeling aan het dreigingsbeeld en de wapenbeheersing niet
mogelijk gemaakt. Wij betreuren
dat, omdat het een belangrijk punt is,
ook bij het huidige materieelbeleid.
Een van de conclusies moet ook
zijn, dat in de toekomst grote voorzichtigheid en nauwkeurigheid in acht
dienen te worden genomen bij het
naar voren schuiven van grote
investeringsprojecten om werkgelegenheidsredenen, hoezeer ook mijn
fractie aan het belang daarvan hecht.
Om te voorkomen dat onverantwoorde
risico's worden genomen kan dit
alleen worden gedaan, als het project
in al zijn aspecten voldoende is
gedefinieerd, ontwikkeld en ook
financieel bepaald.
Deze Walrus-affaire heeft -helaas
- grote schade toegebracht aan de
buitengewoon gevoelige verhouding
in een democratie tussen de krijgsmacht en de samenleving. Die
verhouding moet nauwkeurig in de
gaten worden gehouden. Er dient
wederzijds een hoge mate van
vertrouwen te bestaan. Ik vrees, dat
de verhouding tussen de krijgsmacht
en de samenleving toch een aanzienlijke schade heeft opgelopen. Een van
de remedies om dit in de toekomst te
verbeteren, is dat de Koninklijke
marine zich goed moet realiseren, dat
gewerkt moet worden aan een opener
mentaliteit, binnen het apparaat zelf
en in de richting van de samenleving,
teneinde een blijvende verstoring van
de verhouding te voorkomen.

•
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
Voorzitter. Als het kalf verdronken is,
dempt men de put, is een spreekwoord
dat zeer toepasselijk is voor dit
project. Uit de vele mondeling en
schriftelijk verstrekte gegevens rijst
een beeld op van onzorgvuldigheid,
waarbij zelfs de indruk ontstaat, dat de
Koninklijke marine om heel respectabele redenen wellicht, onvoldoende
informatie over de werkelijke situatie
heeft doorgegeven aan de centrale
organisatie en daarmee de politieke
leiding hiervan onkundig liet.
Onze fractie heeft voor de gang van
zaken, waarbij de kosten van de twee
boten van f425 min. tot maar liefst f940
min. opliepen, geen goed woord over.
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Van Dis
De bewindslieden zei zeggen dat de
informatie te traag, onvolledig en te
weinig zorgvuldig is geweest. Dat is
een oordeel met een geladen inhoud.
Daaraan doet niets af het feit, dat het
eindresultaat in ieder geval betekent
een aantal onderzeeboten, die voor
hun taak in NAVO-verband berekend
zijn, zo zelfs, dat zij geheel voldoen
aan de stafeisen, die reeds in 1978
waren gesteld.
Het ernstigste gebrek kleeft naar
ons oordeel hieraan, dat de Kamer
voor voldongen feiten is geplaatst en
daardoor haar controlerende functie
en haar budgetrecht fundamenteel
zag aangetast. Hoe kan een Kamer die
taak naar behoren vervullen, als zij
niet het vertrouwen heeft, dat alle
relevante gegevens op het juiste
tijdstip worden verstrekt?
Het gaat ook in deze situatie om een
uiterst belangrijk element van vertrouwen in het verkeer tussen het kabinet
en parlement. Dat vinden wij het
cruciale punt. Wij erkennen daarbij,
dat het onderhavige project reeds
meer dan zes jaar loopt. Des te meer
verwondert het ons, dat de werkelijkheid niet eerder naar voren is gekomen. De wijze van projectbeheersing,
de manier van verschuiven met
projecten binnen de post van het
groot materieel van de Koninklijke
marine, waardoor pas in de staart de
overschrijdingen boven water komen
- e e n gepast beeld bij onderzeeboten het slapen van het directoraat-generaal
voor economie en financiën laten in de
eerste plaats zien, dat niet alleen, om
met Shakespeare te spreken, in
Denemarken, maar ook bij de defensie-organisatie iets, en wellicht veel,
fout is gegaan.
Mag ik er nog eens in de plenaire
vergadering op wijzen, dat ook de
voorlichting aan de Kamer reeds in
1978 bezijden de waarheid was. In de
memorie van toelichting op de
begroting 1979, verschenen in
september 1978, staat omtrent dit
project: 'Het contract voor de bouw van
één onderzeeboot met een optie voor
een tweede ter vervanging van de
oudste drie cylinderboten, is in juni
1978 afgesloten. De bouw van de
eerste boot zal nog in 1978 beginnen.'
In de notitie staat de werkelijke
toedracht: 'Op 19 juni 1978 is een
voorwaardelijke opdracht verleend
voor één onderzeeboot. Technisch was
niets gedefinieerd, noch gedateerd. De
opleveringsdatum was niet vermeld'.
Dat grenst toch wel aan misleiding.
Een tweede voorbeeld betreft het
volgende. In de memorie van toelich-
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ting bij de begroting 1981, verschenen
in september 1980, staat dat de bouw
volgens plan verloopt en dat de bouw
van de tweede onderzeeboot eind
1979 is begonnen. In de memorie van
toelichting bij de begroting 1982 van
september 1981 staat echter, dat de
eerste boot vertraging ondervindt,
maar dat van de tweede boot in het
najaar 1981 pas de kiel zal worden
gelegd.
Op zo'n manier komen wij er niet
omdat daardoor de basis van wederzijds vertrouwen ontbreekt. Dat neemt
onze fractie zeer ernstig. Als ik dat op
mij laat inwerken, gaat het mij niet
om de personen die vandaag de
politieke verantwoordelijkheid
dragen, maar wel is hetonze bedoeling
te komen tot herstel van dat vertrouwen. De minister heeft in het mondelijke overleg trouwens zelf gewezen
op de noodzaak van vertrouwen in
degenen die tezamen de centrale
organisatie van het departement
moeten runnen. Wij vragen om
afdoende waarborgen dat de Kamer
in redelijkheid meer kan afgaan op de
juistheid van de verstrekte gegevens
op basis waarvan zij haar oordeel kan
geven.
In de pers is uitdrukkelijk verband
gelegd tussen de wijzigingen in de
marinetop en de Walrus-affaire. De
minister heeft al verklaard dat die
relatie er niet is. Hoogstens is van de
gelegenheid gebruik gemaakt om een
toch al voorziene reorganisatie te
vervroegen, zo zei hij. Er ligt dus toch
wel een verband in die zin dat de
Walrus-affaire als katalysator heeft
gewerkt. Iedereen, die een klein beetje
thuis is in politiek Nederland, kan toch
dat verband niet over het hoofd zien?
Uit de stukken kan tussen de regels
door worden gelezen dat de Admiraliteitsraad verschillende feilen worden
aangewreven, zoals het niet doorrekenen van financiële gevolgen van
bepaalde beslissingen en niet of
onjuist notuleren van het gesprokene.
Dat laatste kwam aan het licht door
een particuliere notitie van de secretaris. Dat soort onjuistheden bevestigen
niet het vertrouwen in de leiding;
eerder is het tegendeel het geval.
In de stukken is enigszins verhullend
geschreven over de financiering. Als
t o t e n met 1985 de f940 min. op f105
min. na ten laste van de begroting is
gebracht, dan betekent dit toch ten
minste een beperking op andere
noodzakelijke investeringen van rond
f285 min., prijspeil 1984? Welke
projecten waren dat? In hetzelfde kader
past de vraag hoe nu verder moet
worden gewerkt in het Nederlandse
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defensie-planningsproces, waarin deze
grote tegenvaller al is verwerkt, waarin
ook de financiële gevolgen van de
RSV-deconfiture met het vele geld dat
defensie dubbel heeft moeten betalen
zullen zijn verdisconteerd, maar waarin
ook nog mogelijke extra kosten voor
het personeel ad f400 min. moeten
worden verwerkt en niet te vergeten
ook nog de extra inspanning voor de
verbetering van de NAVO-infrastructuur.
Onze fractie vindt dat de Kamer al
dan niet vertrouwelijk meer informatie
moet krijgen om een zinvolle beoordeling te kunnen geven van de te
stellen prioriteiten. De behoeften zijn
nu eenmaal groter dan de beschikbare
middelen. Het gaat om het voldoen
aan bondgenootschappelijke verplichtingen waarvan in de middelijke weg
vrede, vrijheid en veiligheid afhankelijk
zijn. Zijn de nieuwe opzet van projectmanagement, de centrale contractencommissie, de voortgangsrapportage
en het verwerken van de totale kosten
en niet alleen de te verwachten kosten
voldoende om een verantwoord
oordeel mogelijk te maken?
Eén van de hoofdoorzaken van de
overschrijding ligt in de vergroting
van de veiligheid van de bemanning:
automatisering, dubbele uitvoering,
fail-sate enz. Dit alles als gevolg van
een analyse van het ongeval met de
Amerikaanse onderzeeboot Thresher
in 1963.
In de notitie staat dat vanaf het
voorjaar 1975, contacten zijn gelegd
met onder andere de marine van de
V.S. Uit de beantwoording van
gestelde vragen is mij niet duidelijk
geworden, waarom die extra eisen
vanuit het geclassificeerde deel van
het rapport van de Amerikaanse
marine afkomstig, niet reeds konden
worden meegenomen in het situatierapport van mei 1978. Op welke
datum precies kwam de inhoud van
dat geclassificeerde deel ter beschikking van de Koninklijke marine? Wij
kunnen ons niet voorstellen dat de
bestudering daarvan pas in 1980-1981
kon worden omgezet in wijzigingen
van het ontwerp. Nadere toelichting
stel ik op prijs.
Ik wees al op communicatiegebreken. Alle gegevens duiden erop dat
het ontbroken heeft aan communicatie
tussen de Centrale Organisatie en in
dit geval het krijgsmachtdeel de
Koninklijke marine. In dat kader is het
voor ons een raadsel hoe de zogenaamde inputgegevens met een
schatting van de projectkosten ten
behoeve van de begrotingsvoorbereiding, telkenjare zijn genegeerd. De
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vertegenwoordiger van de DGEF heeft
kennelijk jaarlijks zijn ogen gesloten
op het moment waarop het onderzeebootproject aan de orde was. Er was
toch een speciale werkgroep waarvan
hij deel uitmaakte? Nochtans ging er
nergens een lampje branden. Hetzelfde
geldt trouwens voor de vertegenwoordiger van Financiën die ook die
vergaderingen bijwoonde.
En de minister zegt nu wel dat die
ambtenaargeentaak had om projecten
te bewaken, nochtans had hij die
kennis kunnen inbrengen in het
begrotingsoverleg met de politieke
leiding om daarvan melding te
kunnen maken. In dat kader wijst de
bewindsman op een overleg tussen
de Departementen van Financiën en
Defensie om te komen tot een goede
projectrapportage. Wanneer en op
welke wijze zal die worden afgesloten
en gerealiseerd? Hoe gebeurt dat? In
ieder geval blijkt dat de matrixorganisatie, zo vaak geprezen, toch niet alles
is.
In ieder geval menen wij dat het
een goede zaak is dat de bewindslieden
zich meer direct met de afzonderlijke
krijgsmachtonderdelen gaan bemoeien. Mede gezien de vermenging van
horizontale bevoegdheidsregelingen,
via richtlijnen en aanwijzingen, en de
verticale gezagslijnen is de vraag
gerechtigd of deze opzet toch niet tot
te veel spanningen zal leiden. Getuigt
daarvan ook niet de brief van 21 mei
1984 die wel zegt, verduidelijkingen
aan te brengen, maar desondanks de
organisatiestructuur niet eenvoudiger
en duidelijker maakt?
Onze fractie vindt dat de politieke
leiding als de verantwoordelijke en
verantwoording afleggende instantie
niet kan en mag toestaan dat mogelijke
tendensen van een militair-technische
superioriteit realiteit kunnen worden.
Wij vragen voor dit aspect bijzondere
aandacht, nu vanuit de marine
sommigen pleiten voor zo'n benadering. Wij wijzen die af.
Het viel onze fractie op dat in de
jaren 1981 en 1982 een gat valt in de
informatiestroom. Ook de notitie is
daar summier over en de antwoorden
verspreiden daarover evenmin veel
licht. Er is kennelijk geen behoefte aan
noch vraag naar geweest, luidt een
van de antwoorden. Is dat voldoende,
te meer daar in die jaren het grootste
deel van de overschrijdingen plaatsvindt? Hangt dit samen met de snelle
opvolging van bewindslieden in 1981
en 1982? Zijn betrokkenen overgeplaatst of vertrokken? Hoe zit dat
precies? Pas in de loop van 1983 komt
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de aap uit de mouw. Vloeit dat voort
uit het optreden van deze bewindslieden?
In de stukken voeren de bewindslieden de maatregelen aan die zij
hebben getroffen om te komen tot
verbetering en versterking van de
greep van de politieke leiding op het
defensiegebeuren. Onze fractie dringt
er met name op aan dat projecten pas
worden aangeboden, wanneer de
randvoorwaarden die de staatssecretaris zelf heeft genoemd - te weten
voldoende inzicht om een grens te
stellen aan tijd, financiën en techniek,
het vastleggen in contracten van
wederzijdse rechten en verplichtingen
en een goed projectmanagement zijn vervuld.
Dat is in ieder geval de lering die uit
deze affaire getrokken moet worden.
Ietwat onderkoeld schrijft hij dan dat
bij de start van het Walrus-project niet
aan al die voorwaarden was voldaan.
Zijn er nog andere grote, of gemiddelde
projecten die aan hetzelfde euvel
leiden?
Nog enkele vragen over de financiële
kant. In antwoord 42 worden de
oorspronkelijke prijs en de uiteindelijke
prijs vergeleken op basis van het
prijspeil van 31 december 1983. Het
verschil is dan f 380 miljoen (f940
miljoen minus f 560 miljoen). Dat
moet dan uitsluitend de waarde van
de wijzigingen zijn. In eerdere stukken
wordt het verschil tussen f940
miljoen en f425 miljoen, zijnde f515
miljoen, verklaard via f220 miljoen
aan prijsstijgingen en f295 miljoen
aan wijzigingen. Hoe moet ik het
verschil verklaren tussen f380
miljoen, afgeleid uit antwoord 77, en
f295 miljoen, volgens de brief van 21
september 1984?
Uit antwoord 42 (tweede serie)
blijkt, dat per 31 december 1981 aan
het zogeheten bouwmeesterdeel van
de kosten rond f112 miljoen is
betaald. Volgens deel 8 van het
RSV-rapport is per diezelfde datum
f 123,6 miljoen betaald. Kan de
staatssecretaris voor dat verschil een
verklaring geven? Is voorts de
conclusie juist dat het deel van de
marine-leveringen waarin naar ons
oordeel hoofdzakelijk ontwerpkosten
zijn begrepen, per 31 december 1981
op f 70 miljoen kan worden gesteld,
zijnde het verschil tussen f182
miljoen die in de antwoorden 10 en 12
is vermeld per die datum, en de f 112
miljoen van voornoemd antwoord 42?
Onze eindconclusie behouden wij
ons in die zin nog voor, dat wij gaarne
de bevindingen van de Algemene
Rekenkamer bij de oordeelvorming
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zouden willen betrekken. Hoewel wij
de laatste jaren geconfronteerd zijn
met majeure uitgaven en overschrijdingen - ik denk onder andere aan het
Oosterschelde-project, het drama-RSV
en nu weer het Walrus-project - kan
van dit laatste worden gezegd dat er
wellicht een andere beslissing uit de
bus zou zijn gekomen als de Kamer
wel op tijd en volledig zou zijn
ingelicht.
De bewindslieden erkennen zelf in
de antwoorden 89/90 dat zij die
andere beslissing dan wellicht hadden
gezien als noodzakelijk en gerechtvaardigd. Ik wijs op de deelbeslissingen
die in antwoord 21 staan vermeld.
Daaruit vloeit ook het antwoord van
de bewindslieden op vraag 40
(tweede serie) voort: 'Wij mochten
relevante informatie verwachten,
doch kregen die niet expliciet aangeleverd.' De betekenis van het woord
'expliciet' in dit antwoord ontgaat
ons, tenzij het de bedoeling is ermee
te zeggen dat ook de bewindslieden
het impliciet hadden kunnen en dus
moeten weten. Onze fractie heeft in
het begin al gesteld dat met name de
verhouding tussen regering en
parlement in het geding is. Wij hopen
dat ook uit dit onverkwikkelijke
gebeuren de les geleerd zal zijn.

D
De heer J. D. Blaauw (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Dit debat gaat, dat zal
een ieder duidelijk zijn, over de
Walrus-onderzeeboten. Evenals bij de
RSV, is ook hier aan de orde de
informatieplicht van de regering en de
controlerende taak van de Tweede
Kamer. Wij stellen ons voor om bij het
RSV-debat in februari daar uiteraard
veel meer in den brede op in te gaan.
Op dit moment gaat het om de
Walrus-klasse.
De memorie van toelichting bij de
Defensie-begroting 1978 stelt over
onderzeeboten:
'De technische en operationele
veroudering van de Dolfijn-klasse
maken een beslissing over vervanging
op korte termijn noodzakelijk. De
voorbereidingen voor het ontwerp
van het type onderzeeboot dat deze
boten kan vervangen zijn afgerond.'
Deze tekst is opgesteld onder
verantwoordelijkheid van het kabinetDen Uyl, in het bijzonder onder
verantwoordelijkheid van Minister
Stemerdink. Extra verbazing dan ook
mijnerzijds voor het tegenstemmen in
1978 bij de motie-Ploeg. Maar pas na
vele maanden, eind 1977, werd
duidelijk wie de opvolgers zouden zijn
van de bewindslieden in het kabinet-
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Den Uyl. De toenmalige nieuwe
bewindsman, de heer Kruisinga,
moest de begroting overnemen en
reeds na enkele weken in de Kamer
verdedigen.
Het proces voor de aanschaf van de
onderzeeboten werd versneld door de
fameuze f30 min.van Sociale Zaken
ter zekerstelling van de werkgelegenheid in de scheepsbouw, meer
expliciet bij RDM. De Kamer gaat in
februari 1978 met deze begroting
akkoord, doch reeds diezelfde maand
komt er duidelijkheid over grote
wijzigingen in het aanvankelijke
ontwerp. Dit leidt tot een bijstelling
van de gegevens en de getallen. De
Kamer wordt op 17 mei 1978 via een
situatierapport op de hoogte gesteld.
Het bedrag voor twee boten is f425
min.
Dan al is duidelijk dat de boten
geen kopie gaan worden van de
Zwaardvis-klasse, doch dat er duidelijk
sprake is van een doorontwikkeling.
Het contract wordt medio juni 1978
getekend. De boten lijken uiterlijk
sprekend op de Zwaardvis-klasse,
maar zij kunnen dieper duiken en zijn
veel moderner. Ook bij de kiellegging
worden duidelijke woorden gesproken.
Het Marinenieuws van 19 oktober
1978 meldt: 'Het worden zeer moderne
boten. Er wordt personeelsreductie
toegepast en er is verregaande
automatisering'.
Ook de Defensiekrant van 20
oktober 1978 meldt interessante
aspecten. 'De onderzeeboten zullen
diep duiken'. Verder wordt gezegd:
'dat de technische ontwikkelingen van
de conventionele onderzeeboten zijn
voorgebleven op de technische
mogelijkheden van de onderzeebootbestrijding'. Alle informatie duidt in
de richting van een zeer geavanceerde
onderzeeboot, die haar evenknie in de
wereld nauwelijks vindt.
Mijnheer de Voorzitter! Het kostenverloop van de bouw loopt vrij
gelijkmatig. Het tweede situatierapport
maakt in november 1979 melding van
f460 min. Ook de inputgegevens voor
het vaststellen van de begroting voor
1981, f 521 min., zijn niet zo schokkend.
Immers, Nederland zit in een periode
van hogere inflatie dan nu, volledige
prijscompensatie en zelfs is er nog
sprake van een reële groei in de
lonen, vandaar ook geen alarmerende
opmerkingen voor het NDPP 1981—
1990. Toch wordt er intern wel wat
zorgelijk gekeken. Wij weten dat de
projectbeheerder het project wenst te
bevriezen. Tot december 1980 wordt
nog steeds aan de Kamer gemeld dat
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vier boten f940 min. gaan kosten. Dit
is in feite een lichte prijsverhoging.
Toch kan gemeld worden in de
begroting voor 1981 dat de Walrus
volgens plan loopt.
De heer Van den Bergh (PvdA): Als ik
mij goed herinner heb ik in de stukken
niet gevonden, dat de projectbeheerder wenste te bevriezen. Heeft de heer
Blaauw dat uit de stukken of heeft hij
de informatie elders vandaan?
De heer J. D. Blaauw (VVD): Wilt u het
rapport 'Walrus-project nader beschouwd' eens lezen? Maar nu wordt
mij een heleboel duidelijk, mijnheer
Van den Bergh.
De heer Van den Bergh (PvdA): Staat
het er zo in?
De heer J. D. Blaauw (VVD): Correct!
De heer Van den Bergh (PvdA): Ik zal
het eens even nagaan.
De heer J. D. Blaauw (VVD): Moet u
zeker doen, dan komt u misschien
nog meer leuke dingen tegen!
Voorzitter! Zelfs in januari 1981 zijn
de inputgegevens voor de begroting
1982 nog redelijk te noemen, hoewel
er een prijsstijging van 10% optreedt,
wat dan wellicht boven de inflatiecijfers ligt doch binnen de speelruimte
van 5%. Vandaar dat de memorie van
toelichting op de begroting 1982,
opgesteld door Minister De Geus en
Staatssecretaris Van Eekelen, slechts
een vertraging in de bouw behoeft te
vermelden. Aangezien er toch verandering zit in de totale planning stuurt
Staatssecretaris Van Eekelen op 7
september 1981 een brief naar de
Kamer waarin hij een nieuw situatierapport aankondigt onder andere over
de onderzeeboten. De door hem
voorbereide begroting voor 1982
wordt overgenomen door de nieuwe
bewindslieden, Minister Van Mierlo
en Staatssecretaris Stemerdink.
De werkelijkheid, Voorzitter,
openbaart zich echter op 10 december
1981. Na interne rapportage wordt
f748 min. in het NDPP ingevoerd.
Duidelijk is bekend dat invoering in
het NDPP betekent, dat dit gegeven
op tafel komt bij de DGM en de DGEF
en uiteraard ook bij de staatssecretaris,
dan de heer Stemerdink. De Defensiekrant van 6 december 1984 gaat dan
ook volledig in de fout door te
suggereren dat de kostenverhogingen
zoals bekend in september/oktober
1981 al in de begroting van 1982
hadden moeten staan.
Bij het opstellen van de begroting in
de eerste helft van 1981 waren deze
gegevens niet bekend. De kardinale
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fout is gemaakt bij de beantwoording
van vraag 91 bij de begrotingsbehandeling 1982. Vraag 91 vraagt naar de
extra kosten die gepaard gaan met de
wijzigingen en de vertragingen. De
minister antwoordt slechts met het
vrijgeven van de kosten van de
verlenging. Gezien het vorenstaande
betreffende het via de NDPP invoeren
van de werkelijke prijsverhogingen, is
hier geen juiste informatie verstrekt.
De heer Stemerdink (PvdA): Er moet
een onderscheid plaatsvinden tussen
kostenoverschrijdingen die hebben
plaatsgevonden en de mededelingen
daarover. Dit zijn twee aparte onderwerpen, waarover uitvoerig in de
Kamer is gesproken. De begroting
1982 werd ingediend - zoals dat
meestal in Nederland gebeurt - in
september daaraan voorafgaand. Dus
in september 1981 werd de begroting
aangeboden.
De heer J. D. Blaauw (VVD): De derde
dinsdag in september...
De heer Stemerdink (PvdA): lnderdaad! Het is toevallig dat ook in
september, dus toen de begroting aan
de Kamer werd aangeboden, intern
duidelijk werd dat er een prijsstijging
was van 460 naar 740 miljoen gulden.
Dit staat ook in de notitie die is
uitgereikt. Op Prinsjesdag kreeg de
Kamer dus bij de begroting de
boodschap: niets aan de hand. Echter,
intern werd de periode Scholten/Van
Eekelen afgesloten met de stand 740
miljoen gulden. Ik wil in dit verband
even de geschiedenis doorlopen.
Na een tijdelijke kostenverlaging administratief" was in januari 1983
het bedrag nog steeds 740
miljoen gulden. De begroting was
gebaseerd op het bedrag van 740
miljoen gulden. Zou het dan niet voor
de hand hebben gelegen dat Staatssecretaris Van Eekelen in een kattebelletje van twee of drie regels er even
op had gewezen dat de begroting niet
zo best in elkaar zat?
De heer J. D. Blaauw (VVD): Het
jammerlijke is dat staatssecretaris
Van Eekelen op 9 september is
afgelost door de heer Stemerdink. De
derde dinsdag in september valt iets
later!
De heer Stemerdink (PvdA): Wiens
handtekening stond er dan onder die
begroting?
De heer J. D. Blaauw (VVD): Dat heb
ik zelf al gezegd.
De heer Stemerdink (PvdA): lnderdaad. Volgens die begroting was er
niets aan de hand. De begroting werd
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in september aan de Kamer overhandigd en tegelijkertijd was de stand
van zaken: een prijs van 740 miljoen
gulden voor dit project. Dat was de
stand van zaken bij de afsluiting van
de periode Scholten/Van Eekelen! Dat
kan niet anders. Denkt de heer Blaauw
wellicht dat tussen 9 september en 22,
23 of 24 september de sprong werd
gemaakt van ongeveer 500 miljoen
naar 740 miljoen gulden? De heer
8laauw - die grote kennis van zaken
heeft - moet weten dat dat absolute
nonsens is!
De heer J. D. Blaauw (VVD): Wellicht
moet de heer Stemerdink dezelfde
inschatting maken ten aanzien van
zijn eigen nonsens die zouden moeten
staan in de begrotingstoelichting
1978. Toen stelde hij: het ontwerp is
voltooid. Dat is ook overgenomen.
De heer Stemerdink (PvdA): Wil de
heer Blaauw mijn vraag beantwoorden?
De heer J. D. Blaauw (VVD): Ik constateer dat op politiek niveau - dat is
toch wel degelijk al NDPP-niveau - d e
informatie op 10 december wordt
ingevoerd. Op dat moment had er wat
moeten gebeuren. De staatssecretaris
had toen op moeten springen en
moeten zeggen: dit is verkeerd,
hierover moet een rapportage komen.
Ik constateer dat dit niet is gebeurd.
Het is bovendien merkwaardig dat de
toenmalige bewindslieden al zeer
spoedig na hun aantreden triomfantelijk gewag maakten van 'het gat van
De Geus', zijnde 800 miljoen op de
totale begroting, maar dat de Walrus
expliciet aan hun scherpe aandacht
ontglipte. Immers, er wordt niets over
gezegd!
De Tweede Kamer krijgt echter ook
geen nieuw situatierapport over deze
Walrus-klasse van de bewindslieden.
Uit de notulen van de Admiraliteitsraad-vergadering van 26 januari 1982
blijkt echter duidelijk dat men er wel
aandacht aan heeft besteed.
Het bedrag dat schommelt tussen
de 680 min. en 740 min. wordt dan als
gegeven gebruikt in de Centrale
organisatie. Er wordt echter niet op
gereageerd. De Kamer denkt nog
steeds aan een bedrag van 460 min.
In 1982 komen twee momenten van
eminent belang voor. In de eerste
plaats wordt medio maart het Marineplan ingediend. De kosten voor de
onderzeeboten worden geraamd op
681 min. In de tweede plaats verschijnt
medio september het ontwerpplan
NDPP voor 1982-1983. De kosten
worden geraamd op 750 min.
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Zeer belangrijk daarbij is het
antwoord dat werd gegeven op vraag
38 tijdens de tweede schriftelijke
ronde ter voorbereiding van de
bespreking. Daarbij werd verwezen
naar deze twee bedragen. Ik citeer:
'De financiële gevolgen van de
verschillende wijzigingen begonnen
zich in de loop van 1982 af te tekenen.
Deze gegevens maakten de bewindslieden en de Centrale organisatie
duidelijk dat er sprake was van grote
kostenoverschrijdinqen bij het
Walrusproject.' Wij zitten nu exact in
het hart van de informatie.
De memorie van toelichting op de
begroting voor 1983 wordt opgesteld
in 1982. De gang van zaken is bekend.
De heer Stemerdink heeft dat zoeven
nog aangegeven. In deze memorie
van toelichting wordt geen melding
gemaakt van deze prijsstijging, Het
enige dat de toenmalige Staatssecretarisvan Defensie, de heer Stemerdink,
weet te melden is: 'De bouw van de
twee onderzeeboten van de Walrusklasse verloopt thans volgens plan.
De proefvaart van de eerste boot blijft
voorzien voor midden 1985.'
De heer Van den Bergh (PvdA):
Voorzitter! Ik begin langzamerhand te
begrijpen waar het de heer Blaauw
om gaat. Mijn collega moet het nu
ontgelden! Mag ik de heer Blaauw
een vraag stellen? Wanneer, in welke
maand is de heer Stemerdink samen
met zijn overige PvdA-collega's in het
kabinet afgetreden?
De heer J. D. Blaauw (VVD): Als ik het
wel heb, was dat in maart.
De heer Van den Bergh (PvdA): Dat
was in mei 1982.
De heer J. D. Blaauw (VVD): Het was
dus zelfs nog later. In maart 1982
maakte hij nog deel uit van het
kabinet.
De heer Van den Bergh (PvdA): Ik wil
u een andere vraag stellen mijnheer
Blaauw, want u weet het allemaal
toch zo goed? Wie heeft de begroting
voor 1983 ondertekend? Welke
bewindslieden waren dat? Stond
daaronder de handtekening van
Staatssecretaris Stemerdink, ja of
nee?
De heer J. D. Blaauw (VVD): Die
begroting is overgenomen door een
nieuw kabinet. De begroting waarbij
de heer Stemerdink triomfantelijk
juichte omdat er een gat in zat, was
ook overgenomen van een vorig
kabinet. De begroting van de heer Van
Eekelen was ook overgenomen van
een vorig kabinet.
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De heer Van den Bergh (PvdA): U
geeft geen antwoord op mijn vraag.
Als bewindslieden in mei aftreden,
hebben hun opvolgers alle tijd om de
begroting bij te stellen.
De heer J. D. Blaauw (VVD): Dat was
toen niet het geval.
De heer Van den Bergh (PvdA): Oh
nee? Waarom zou dat niet het geval
zijn geweest?
De heer J. D. Blaauw (VVD): Daar was
toen geen tijd voor.
De heer Van den Bergh (PvdA):
Bovendien is het zo dat degenen die
een begroting ondertekenen, daarvoor
verantwoordelijk zijn. Is dat correct of
is dat niet correct?
De heer J. D. Blaauw (VVD): Dat klopt.
De heer Van den Bergh (PvdA): Was
de heer Stemerdink in de zin zoals u
dat zegt, verantwoordelijk voor wat er
staat over de onderzeeboten in de
begroting voor 1983?
De heer J. D. Blaauw (VVD): Als u het
zo formuleert, was hij daarvoor niet
verantwoordelijk. U weet dan ook wie
de geestelijke vader was. U weet ook
waarvoor hij wel verantwoordelijk
was: er werd in maart 1982 niets aan
de Kamer gerapporteerd.
De heer Van den Bergh (PvdA): Met
andere woorden: u neemt dus terug
dat wat geschreven staat in de
memorie van toelichting voor verantwoording komt van de op dat moment
niet meer functionerende Staatssecretaris Stemerdink? Waarom zegt u het
dan?
De heer J. D. Blaauw (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Als de heer Van den
Bergh valt over de zin 'het enige wat
Staatssecretaris Stemerdink weet te
melden' zal ik deze veranderen in 'het
enige dat Staatssecretaris Stemerdink
weet voor te bereiden voor het
volgende kabinet' etc. De tekst die ik
citeerde is namelijk niet gewijzigd.
De heer Van den Bergh (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb ernstige
bezwaren tegen deze voorstelling van
zaken. In deze Kamer, in onze parlementaire verhoudingen worden
diegenen verantwoordelijk gehouden
wier naam eronder staat, of het nu
gaat om begrotingsstukken of welke
andere stukken dan ook. Ik kan mij
niet herinneren dat zolang ik lid ben
van deze Kamer en dat is al bijna acht
jaar, ooit iemand die misschien heeft
meegewerkt aan de opstelling van
een stuk - de heer Blaauw weet dat
namelijk helemaal niet - verantwoordelijk wordt gehouden voor wat later
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De heer J. D. Blaauw (VVD): Goed,
Voorzitter! De enormiteit van het niet
melden van de kostenoverschrijding
wordt ook getracht te verklaren bij de
rest van de beantwoording van de
hiervoor genoemde vraag 38. Echter
om te zeggen dat dit uitstel mede
aanleiding was de financiële gevolgen
van het Walrusproject in het situatierapport 'Eerste Vervolgbestelling van
twee onderzeeboten van de Walrusklasse' aan de Kamer te melden, is
toch wel erg naar jezelf toepraten.
Ook is bij herhaling naar voren
gebracht dat de problematiek rondom
RSV beperkend heeft gewerkt om de
Kamer te informeren. Ook dit lijkt mij
een wat gezochte verklaring van
staatssecretaris Van Houwelingen.
Het situatierapport volstaat namelijk
met een laconieke vermelding:
'De wijzigingen in het oorspronkelijke ontwerp hebben invloed gehad op
de uiteindelijke prijs van de eerste
Walrus-klasse onderzeeboten, die nu
ca. 395 miljoen per boot bedraagt'.
Dat is alles. In het situatierapport
wordt niet duidelijk aangegeven dat
er een probleem is. Neen, wij moeten
het uit een zin ergens achterin het
rapport halen. Het aandringen van de
Kamer heeft in feite bij dit situatierapport de zaak in beweging gezet,
waardoor wij nu over de Walrusklasse
praten.
Het is duidelijk dat Minister Van
Mierlo en staatssecretaris Stemerdink
met de informatie die zij ter beschikking hadden, in feite gefaald hebben
in het tijdig inlichten van de Kamer.
Het schijnt dat de financiële achtergrond
betreffende de Walrus-klasse niet in
het overnamedossier van de huidige
ewindslieden is vermeld. Het kan
echter niet zo zijn dat zij volledig

onbekend waren met de materie. Bij
de briefing die de bewindslieden in
het najaar van 1982 hebben gehad, is
niet gesproken over de financile
achtergrond.
Is er niet nadere schriftelijke
informatie verstrekt na de briefing
over een aantal projecten? Is er toen
niet wat meer inzicht gegeven in
bepaalde zaken, zoals bij voorbeeld in
de financile achtergrond bij de
Walrus-klasse? Is daarover niet later
extra informatie verstrekt? Had
daaruit niet geconcludeerd moeten
worden dat er wellicht ergens een
onbekendheid dienaangaande
bestond en er dus informatie aan de
Kamer had moeten worden verstrekt?
Ook op een later tijdstip is nog een
kans gemist. Aan het einde van de
reeks zittingen betreffende de gevolgen van de RSV-affaire, feitelijk is dat
op 4 juli 1983 geweest, was het
bedrag van 790 miljoen gulden bij de
staatssecretaris zo langzamerhand
wel bekend. Dat was wederom 50
miljoen gulden hoger dan het bekende
bedrag van 740 miljoen gulden aan
het einde van 1982. Mededeling aan
de Kamer laat op zich wachten en wel
tot januari 1984.
Op het moment dat het situatierappor aan de Kamer wordt aangeboden,
is het bedrag intern al weer gestegen
tot 827 miljoen gulden. Dat was
bekend in het centrale apparaat. Dat
kan dus niet aan de aandacht zijn
ontsnapt, want alle signalen stonden
duidelijk op rood wat prijsoverschrijdingen bij de Koninklijke marine
betreft. Ook bij de mondelinge
behandeling op 25 januari 1984 meldt
Staatssecretaris Van Houwelingen de
verdere prijsstijging niet.
Wel weet de staatssecretaris al op
15 juni 1983 in de Eerste Kamer te
melden dat de kosten voor de Walrusklasse naast een normale inflatoire
stijging toch ook nog een andere
aanzienlijke stijging hebben. Deze
informatie, maar dan duidelijk nader
uitgewerkt, gaat niet apart naar de
Tweede Kamer. Dat gebeurt niet op
dat moment, noch iets later in juli. De
eerste echte financiële klapper komt
iets later in 1984, namelijk de stijging
naar 940 miljoen gulden.
Dat wordt aan de Tweede Kamer
echter pas op 20 september per brief
bekend gemaakt. Dit gegeven was
volgens de stukken al zo rond 19
maart bij de minister en de staatssecretaris bekend. Ik had het op prijs
gesteld als het parlement niet nog
eens een half jaar had moeten
wachten. Ook al was men dan bezig
de zaken nader uit te zoeken, het was
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Blaauw
door andere bewindslieden wordt
getekend. Ikvind dat een onbehoorlijke
manier om de zaken voor te stellen.
De heer J. D. Blaauw (VVD): Wij
kunnen dus constateren dat er een
verantwoordingsloze periode is.
De heer Van den Bergh (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Hoe komt u
daar in godsnaam bij? Sinds wanneer
is het in onze parlementaire verhoudingen zo dat wij'verantwoordingsloze
periodes' hebben? Is dat nieuw
staatsrecht?
Het gaat erom dat begrotingen
ondertekend worden door mensen die
daarvoor verantwoordelijk zijn. Dus
moet de heer Blaauw ophouden met
zijn verdachtmakingen in de richting
van een huidig lid van de Kamer.

zeker eleganter geweest om de
Tweede Kamer al op voorhand,
eventueel zonder onderbouwing en zo
nodig vertrouwelijk, op de hoogte te
stellen.
In de brief van 20 september 1984
wordt overigens betreurd dat deze
wijzigingen, waarvan de belangrijkste
rond 1981 zijn aangebracht, en
consequenties daaraan verbonden,
toen niet aan de Kamer werden
meegedeeld. Met hetgeen ik hiervoor
heb vermeld, zou je dit een zelfwassingsproces kunnen noemen. Wij
weten allen dat de investeringsmodellen de staatssecretaris passeren, met
daarbij een advies van de DGM en de
DGEF. De kosten moeten namelijk
binnen de totale raming van een
project vallen, anders moet men op
bezoek bij Financiën. Het is duidelijk
dat ten tijde van het vaststellen van
de investeringsmodellen de financiële consequenties binnen de
ramingen vielen.
Het overschrijden van de initiële
getallen is een kwestie van begrotingsbewaking, en komt pas in latere jaren
voor de dag. Wij weten echter hoe het
met de bewaking van de begrotingsposten isgegaan. Erzijn mankementen
opgetreden. Nu rijst weer de vraag, of
de financiële rapportages aangaande
de kosten van de Walrus-klasse ooit
zijn besproken in het Comité Economie
en Financiën. Zo ja, wanneer is dat
gebeurd en tot welke acties hebben
die rapportages geleid?
Ik kan mij overigens nauwelijks
voorstellen dat de minister of de
staatssecretaris nooit de Koninklijke
marine opdracht hebben gegeven
hem of hen duidelijk te rapporteren
over de prijsontwikkelingen van de
Walrus-klasse serie 1, en wat de
geschatte prijzen zouden zijn. Is er
ooit een vraag in die richting gesteld?
Is er toen een antwoord op gekomen?
Wat was het resultaat? Welke beslissingen zijn toen genomen?
Uit de bekende gegevens blijkt
duidelijk dat de prijsoverschrijdingen
zich manifesteerden in de laatste
maanden van 1981 - een en ander
gaat einde 1981 het NDPP in - en in
1982. Vanuit dit gegeven is het
interessant om de benoemingsdata
van de huidige chef van de marinestaf
en de huidige directeur materieel
Koninklijke marine weer voor het
daglicht te brengen. De eerste is in
april 1982 benoemd en de tweede in
augustus 1982.
Op deze tijdstippen zijn de door mij
eerder vermelde prijsstellingen van
maart 1982 en september 1982 bij de
bewindslieden bekend; zie het
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antwoord op de fameuze vraag 38,
tweede schriftelijke ronde. Wanneer
de periode wordt bezien na de
benoemingen, dan blijkt er intern, tot
en met politiek niveau, ruim voldoende
informatie te zijn.
Nog sterker, de groep die onder
leiding van staatssecretaris Van
Houwelingen in de eerste helft van
1983 de gevolgen van RSV beschouwt,
bestaat onder andere uit de DGM, de
DGEF en de DMKM. Het is toch niet
mogelijk dat er dan onwetendheid is
of onvoldoende rapportage tussen
personen die bijna twintig keer met
elkaar vergaderd hebben? Daarom is
het goed in herinnering te roepen
door wie en wanneer de diverse
functies zijn vervuld. Ik noem in dit
verband drie verschillende chefs ter
zaken van de marinestaf. Het geldt
voor ieder niveau. Er zijn zes verschillende Ministers van Defensie geweest.
De vele wisselingen die er hebben
plaatsgehad, zijn natuurlijk niet
bevorderlijk voor het glad verlopen
van vele zaken. Daarnaast zou je
kunnen zeggen dat de vele overnames
ook inhouden dat het iedere keer
weer opnieuw wordt nagelopen.
Wanneer je het geheel overziet, kan je
niet anders concluderen dan dat de
minister niet de marinetop en ook
zeker niet de personen in kwestie
heeft willen bestraffen. Wanneer de
minister besluit om de bestaande
organisaties om te gooien, en nieuwe
procedures wil invoeren, dan is het
zijn goed recht om dat met een nieuw
team van management te doen.
De Kamer moet daarin niet treden.
Dit is ministeriële vrijheid van handelen.
Dat gezegd hebbende, is het ook
logisch dat wij tot een andere conclusie
komen, namelijk dat de aflossing van
personen in de marinetop nooit in
dezelfde brief vermeld had mogen
worden als achtergrond van de
prijsoverschrijdingen van de eerste
serie van de Walrus-klasse. Hierdoor
is voor de buitenwacht - men behoeft
alleen te kijken naar de manier
waarop depers reageerde en bij voor
voorbeeld ook collega Van der
Bergh - de indruk gevestigd dat zij
moesten gaan omdat zij de schuldigen
waren. Minister, erken dat die brief
een verkeerde inschatting was die
slecht is overgekomen, niet in het minst
bij het defensiepersoneel in totaal!
Bij het laatste mondeling overleg
zijn er vanuit de Kamer - door mij niet
in de laatste plaats - vragen gesteld
om meer informatie. Deze wens om te
komen tot meer inzicht in de financiële
opbouw heeft een aantal redenen. In
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hoeverre hadden exogene prijsstijgingen voorkomen kunnen worden en is
het toegepaste compensatiesysteem
wel juist?
Komen de endogene prijsstijgingen
voort uit een werkelijk operationele
behoefte? Waar is er fout ingekocht?
Hoeveel is er eigenlijk weggevloeid
naar onderzoek en ontwikkeling? Wat
is verwijtbaar richting bouwmeester,
gelet op het feit dat de staatssecretaris
bij herhaling heeft aangegeven dat
een deel van de kosten, van de
prijsstijging een gevolg is van de
RSV-affaire? Ten slotte noem ik de
reden - ik acht dat zeker niet minder
belangrijk- om zelf te kunnen inschatten waarom de tweede serie van de
Walrus 180 min. goedkoper kan zijn.
In hoeverre kan aan dit naar mijn
gevoelen gerechtvaardigde verlangen
alsnog gevolg worden gegeven?
Immers, de minister heeft zelf eerder
al hartige dingen gezegd over de
informatieplicht aan de Kamer.
Daarnaast zijn er nogal wat documenten die of door hun formaat of
door de geklassificeerdheid van de
inhoud niet in de volle openbaarheid
kunnen worden gebracht. Dan moet
er echter wel op de een of andere
manier een oplossing worden gevonden om aan de wens van de Kamer te
kunnen voldoen. Schijn van achterhouden van informatie moet zeker thans
worden vermeden.
Met zeer veel aandacht zullen wij
naar het antwoord van de minister en
de staatssecretaris luisteren. Afhankelijk van dit antwoord zal mijn fractie
zich erover beraden of een uitspraak
van de Kamer zal worden gevraagd
en zoja, hoe die uitspraak dan zal
moeten luiden.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Voorzitter! De term 'blanco cheque'
heeft in de afgelopen tijd in verband
met het werk van de RSV-enquêtecommissie een bijzondere betekenis
gekregen. Mijn fractie kan zich niet
aan de indruk onttrekken dat er ook in
dit debat sprake is van een blanco
cheque materieel, en wel voor de
ontwikkeling van een nieuw type
onderzeeboot van Nederlandse
makelij. Toen het sein na de kabinetswisseling Den Uyl-Van Agt eenmaal
op groen gezet was, ook door een
meerderheid in deze Kamer, hebben
de direct betrokken uitvoerders, de
marineleiding en de werfdirectie
geconcludeerd dat ze hun gang
konden gaan.
In september 1977 ging het nog om
het nabouwen van de Zwaardvis:
kosten f284 min. Vijf maanden later
was het veranderd; toen ging het o m
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een gemoderniseerde en verbeterde
versie van de Zwaardvis: kosten eerst
f460 min. en later f425 min. De
marineleiding wist zich gesteund door
de diepere-duikeisen die aan nieuwe
onderzeeboten werden gesteld en de
veiligheidseisen die daaraan waren
verbonden. Ze koos verder gewoon
voor het allerbeste en het allerduurste.
De werfdirectie wist hoe zwaar men in
politieke kring tilde aan de werkgelegenheid in de scheepsbouw en aan de
vergroting van de exportkansen van
de Nederlandse industrie. De aanbesteding was niet voor niets vervroegd,
ondanks waarschuwingen voor
overhaaste besluitvorming. Zelfs de
Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid had er f30 min. in
gestoken. De uitvoerders hebben de
ruimte benut die ze bij regering en
parlement konden vermoeden.
Daarom komt de verontwaardiging in
bepaalde politieke kringen over deze
handelwijze mijn fractie een beetje
hypocriet voor.
Natuurlijk, de Staatssecretarissen
Van Eekelen, Stemerdink en Van
Houwelingen zijn achtereenvolgens
door hun eigen ondergeschikten in
hun hemd gezet. Eén ding is mij nog
steeds niet duidelijk, zeker niet meer
na het verhaal van de heer Blaauw. In
september 1981 blijkt de marine
intern op de hoogte te zijn van de
kostenstijging. Ik heb het antwoord op
de vragen 36 en 38 gelezen. In
hoeverre wist nu de politieke leiding
eind 1981, begin 1982, mei 1982 van
die kostenstijging? In hoeverre heeft
de marine de zaak verzwegen? Dat is
belangrijk om te weten omdat dat een
oordeel geeft over het willens en
wetens achterhouden van informatie
door de marine en over de lengte van
de periode waarin dat is gebeurd. Het
gaat, zo weten wij, om een half
miljard gulden.
Mijn fractie heeft in het verleden
herhaaldelijk haar twijfels uitgesproken over de wijze waarop defensie-uitgaven zijn gedaan en het toezicht is
uitgevoerd. Dat is ook de reden
waarom wij destijds tegen de motiePloeg hebben gestemd. Hoewel ik op
zich zelf waardering heb voor de
manier waarop de minister en de
staatssecretaris de gehele zaak uit de
doeken hebben gedaan, zowel wat
betreft het feitelijk oplopen van de
kosten als wat betreft de gevolgde
beslissingsprocedures, kan ik niet
zeggen dat de mist voor ons is
opgetrokken.
Ook in het RSV-debat zal de relatie
met de defensiegelden nog aan de
orde zijn. De enquêtecommissie heeft
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de suggestie gedaan, een nader
onderzoek in te stellen. Mijn fractie
heeft zich daarover in een eerste
reactie op het rapport al positief
uitgelaten. Wij krijgen ook nog het
rapport van de Rekenkamer.
Vandaag hoor ik graag een antwoord
op de volgende vragen. Waarom is in
1978 de interdepartementale projectgroep al na een paar maanden
opgeheven? Had die niet althans ten
dele kunnen voorkomen dat de
achtereenvolgende, verantwoordelijke
bewindslieden de greep verloren op
de besluitvorming, die uiteindelijk tot
het dure prototype leidde?
Wat bedoelen de bewindslieden
precies met de zinsnede dat binnen
de Koninklijke marine de relevantie
van bepaalde informatie voor de
beeldvorming of besluitvorming op
het niveau van de bewindslieden niet
werd onderkend? Welke garantie
kunnen zij ons geven dat de inmiddels
getroffen proceduremaatregelen dat
inzicht van de marineleiding zullen
vergroten? Ik heb in de pers gelezen
dat ons door de marine zelf al te
verstaan is gegeven, dat een garantie
dat een tweede Walrus-affaire niet
meer zal voorkomen, wel eens een
illusie zou kunnen zijn.
Ook wil ik meer duidelijkheid
hebben over de wijze waarop de
financiële gevolgen van de kostenstijging zijn opgevangen. Wat betekent
het precies dat de overschrijdingen
werden gecompenseerd binnen het
artikel groot materieel? Ik bedoel: wat
waren daarvan de consequenties voor
andere projecten en uitgaven?
Ook de opmerkingen van de
bewindslieden over de terugbetalingen aan het Rijk van de voor de
Walrus gemaakte ontwikkelingskosten
roepen bij mijn fractie vragen op. Wat
houden de afspraken met de RDM en
andere bedrijven precies in? De
Kamer hoort dat te weten. Het gaat
om een niet onaanzienlijke hoeveelheid gemeenschapsgeld in een tijd
dat elke cent drie keer wordt omgedraaid als het bij voorbeeld om de
inkomens van de laagst betaalden
gaat.
Hoe valt het verder te rijmen dat de
bewindslieden enerzijds de ontwikkeling van het prototype van de Walrusklasse rechtvaardigen als reactie op
technologische vernieuwingen bij de
marine van de Sovjet-unie en anderzijds ontkennen dat dit type een
bijdrage levert aan de bewapeningswedloop tussen Oost en West? Na
hun uitvoerige uiteenzetting over de
reeks stappen die een heel ander
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soort onderzeeboot opleverde dan het
te vervangen type, kunnen zij toch
moeilijk eindigen met de stelling: een
onderzeeboot is een onderzeeboot en
dus brengt de Walrus geen verandering in de krachtsverhouding tussen
beide machtsblokken. Het gaat niet
alleen om aantallen.
Nederland heeft op dit punt het
Oost-West-spel weer keurig meegespeeld. Er zijn onderzeeboten gebouwd waarvan het ontwerp feitelijk
nog in ontwikkeling was, zegt Staatssecretaris Van Houwelingen in de
stukken. Dat was ook onvermijdelijk.
Voor Nederland is ook voor de
zoveelste keer de vrees bewaarheid
geworden dat bij de huidige militaire,
industriële en ambtelijke vervlechtingen de politiek achter die wapenwedloop en wapenaankopen aan loopt.
De marine heeft zich op dit punt al
heel wat gepermitteerd. Een kleine
tien jaar geleden hadden wij de
marine-Neptunes boven het Binnenhof
om te protesteren tegen bezuinigingen. Wij hebben de militaire lobby
gehad in de kwestie van de voortstuwingsturbines van de marine-fregatten. Wij hebben de voorstellen
gehoord van de voorzitter van de
Belangenvereniging van de zeemacht
om voor een lange termijn (20 jaar)
een a-politiek defensiebeleid u i t t e
zetten. En nu dan de Walrus-affaire.
Wat het laatste betreft, stelt de
Vredesbeweging al jaren de vraag
waar de wapenwedloop eigenlijk
wordt beslist. Op de tekentafels, door
de industrie, door de militairen of
door de vertegenwoordigers van de
bevolking, regering en parlement? De
eerder genoemde voorzitter weet het
wel: de krijgsmacht heeft de beste
inzichten; daar zitten de specialisten;
die kunnen vanuit een objectieve visie
het best beoordelen hoe het moet
functioneren. Een staat in de staat
dus, en dat >s ten enenmale onaanvaardbaar en ook levensgevaarlijk als
je je voorstelt hoe dit in tijden van
politieke spanning en zelfs oorlog zou
moeten gaan als men zich zo eigenmachtig gedraagt.
De bewindslieden hebben vermoedelijk gelijk als zij stellen dat de
toenmalige ministers en staatssecretarissen de aangebrachte wijzigingen
zeer waarschijnlijk zouden hebben
goedgekeurd als daarvoor toestemming zou zijn gevraagd. Ik vermoed
dat ook de Kamer, als zij de kans had
gekregen, er in meerderheid mee
akkoord was gegaan om de redenen
die ik aan het begin van mijn verhaal
heb aangegeven.

Walrus

Dat neemt niet weg dat de beslissing
in de Kamer behoort te worden
genomen en nergens anders.
Ik weet ook dat de belangrijkste
besluiten, die tot kostenverhogingen
hebben geleid, voor 1982 zijn genomen. Toch is de positie van de
huidige bewindslieden hier in het
geding. Waarom zijn alle direct
verantwoordelijke mensen er niet
direct uitgevlogen? Waarom is er
gekozen voor deze onduidelijk
procedure van vervanging van de
marinetop, waarbij het niet duidelijk is
of het met deze affaire heeft te
maken? Waarom is gekozen voor de
nieuwe bevelhebber? Wij hebben
allemaal kunnen horen en lezen dat
hij ook niet altijd positief is geweest
over de bemoeienis van de politiek
met marineprojecten.
Waarom zeggen de bewindslieden
zo weinig over hun eigen verantwoordelijkheid? Zij erkennen die wel. De
staatssecretaris heeft - ik meen dat
het in Den Haag Vandaag was - laten
doorschemeren dat hij niet aan
aftreden denkt. Waarom niet? Waarom
hebben zij die vraag niet zelf opgeworpen en beantwoord? Waarom verschuilt met name de staatssecretaris
zich achter het feit dat hij onvoldoende
is ingelicht, terwijl hij degene was die
erg lang heeft gewacht met het
inlichten van de Kamer?
Het was minister Vredeling die een
aantal jaren geleden hier heeft gezegd
dat het niet de ambtenaren waren en
niet de krijgsmacht die hier verantwoording af hoorden te leggen, maar
dat dat de minister en de staatssecretaris waren. Ik wil graag op dit punt
van de bewindslieden een duidelijke
uiteenzetting horen.

D
De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de
Voorzitter! Het beeld van de levertijd
en de prijs van de onderzeeboten van
de Walrus-klasse, zoals deze zich
sedert 1978 heeft ontwikkeld, is
weinig opwekkend. Medio 1978 werd
de bouw van de eerste boot van een
serie van twee bij de RDM in opdracht
gegeven. In mei van dat jaar werd het
voornemen door middel van een
situatierapport aan de Kamer gemeld.
Dientengevolge werden er twee
onderzeeboten besteld die niet veel
meer waren dan een veredelde kopie
van de boten van de Zwaardvisklasse.
In de notitie 'Het Walrus-project
nader beschouwd' schrijft de regering
op blz. 2 dat mede door technologische
ontwikkelingen en op operationele
gronden bij de uitvoering van de
ontwerp- en bouwwerkzaamheden,
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die feitelijk gelijktijdig moesten
worden uitgevoerd, ingrijpende
ontwerpaanpassingen noodzakelijk
waren. Mijn fractie blijft met de vraag
zitten in hoeverre in 1978 reeds de
conclusie gerechtvaardigd was dat
nabouwen van een wat verbeterde
Zwaardvisklasse een achterhaalde
zaak was. Uit ontwikkelingen, gepaard
gaande met het ontwerp en bouw van
de standaardfregatten, de luchtverdedigingsfregatten en de multi-purposefregatten bij de KMS, was toch
- reeds voor 1978 - genoegzaam
bekend dat, daar de snelle voortgang
van de technologie, zowel op het
gebied van de scheepsbouw, als van
SEWACO-systemen, aan ingrijpende
ontwerpaanpassingen niet viel te
ontkomen. Op zijn minst is in mei
1978 de Kamer op lichtvaardige wijze
voorgeschoteld dat het mogelijk zou
zijn, in 1985 voor 220 min. een
moderne onderzeeboot te verwerven.
Nu blijkt dat men pas in 1987 een
Walrus kan laten proefvaren die 470
min. heeft gekost. Dat is meer dan het
dubbele.
Achteraf gezien lijkt ons de op 6 juni
1978 aangenomen motie-Ploeg over
het op korte termijn afsluiten van een
contract voor de bouw van twee
onderzeeboten, van cruciale betekenis
voor het ontstaan van de latere
Walrusproblematiek. Uit de tekst van
de motie blijkt dat de Kamer de
aanbesteding vooral zag als een
ondersteunend element voor het
kabinetsbeleid, dat gericht was op
terugdringing van de werkloosheid.
Uitgaande van het reeds in de
Defensienota 1974 aangekondigde
voornemen wat betreft vervanging
van de onderzeeboten van de Dolfijnklasse omstreeks 1981, behoeft deze
parlementaire besluitvorming op
zichzelf geen verbazing te wekken.
Bovendien blijkt uit het rapport van de
enquêtecommissie dat zowel overheid
als parlement er in die periode vooral
op gebrand waren, de werkgelegenheid in de grote scheepsbouw, en met
name de marinepoot daarvan, zo veel
mogelijk in stand te houden.
Van vitaal belang is echter in
hoeverre de politieke leiding van het
departement c.q. de Admiraliteitsraad
op dat moment de evaluatie van het
Tresherrapport' hebben beoordeeld
met het oog op de daarmee noodzakelijk geworden technologische
aanpassingen van het ontwerp om de
vereiste veiligheid en bedrijfszekerheid
van de boten te garanderen.
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De notitie geeft hierover geen
opheldering. In dit verband rijzen bij
ons de volgende vragen.
Wanneer is de confidentiële versie
van het zogenaamde Tresher-rapport
ter beschikking van Defensie gekomen? Wanneer zijn beide versies van
het Tresher-rapport in de Admiraliteitsraad besproken c.q. zijn daar ook
verslagen van gemaakt? Is er vóór of
na het aannemen van de motie-Ploeg
enig mondeling dan wel schriftelijk
overleg geweest over de gevolgen
van het Tresher-rapport voor het
ontwerp tussen de Admiraliteitsraad
en de politieke leiding van het
departement? Ik doel niet zozeer op
kostenramingen als wel op wijzigingen
in het ontwerp die naar later bleek
vrijwel in alle hoofdonderdelen van
het bestek hun doorwerking hebben
gehad.
Zijn er van de zijde van de Admiraliteitsraad dan wel van de DMKM in die
periode bedenkingen geuit over de
onzekerheden met betrekking tot de
noodzakelijk gebleken ontwerpaanpassingen, of bleken die pas uit interne
meldingen van de Koninklijke marine
in juli-augustus 1980? Kan de staatssecretaris in dit verband nog iets
meer zeggen over de waarde van het
bondgenootschappelijk overleg, dat
over noodzakelijk gebleken aanpassingen van het ontwerp werd gevoerd,
een en ander tegen de achtergrond
van de toch wat summiere informatie
die ons hierover heeft bereikt? Zo
werd enerzijds gemeld, dat bij andere
marines geen deskundigheid en
ervaring beschikbaar waren, terwijl
anderzijds in het mondeling overleg
werd gesproken over nog duurder
uitgevallen vergelijkbare onderzeeboten bij andere marines. Kan de
staatssecretaris daarover wat meer
helderheid geven?
Mijnheer de Voorzitter! Een ander
punt waarop mijn fractie de aandacht
wil vestigen, betreft de problematiek
van de compensatieorders. De meeste
bestellingen zijn voor compensatie
aangemeld bij de Minister van
Economische Zaken, zo valt te lezen in
het antwoord op een door mijn fractie
in de schriftelijke voorbereiding
gestelde vraag. Toch hebben deze
compensatieonderhandelingen met
onder andere Groot-Brittannië,
West-Duitsland, de Verenigde Staten
en Canada niet tot resultaat geleid.
Een uitzondering hierop geldt voor de
dieselmotoren, die door de Franse
leverancier in voldoende mate zijn
gecompenseerd. In het algemeen zijn
de resultaten van de compensatieonderhandelingen voor de Nederlandse
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industrie bij de bouw van de Walrus 1
en 2 wel erg mager uitgevallen. Kan
de regering hiervoor een verklaring
geven? Heeft de regering aanwijzingen, dat de compensatieonderhandelingen voor de Nederlandse industrie
bij de bouw van de Walrus 3 en 4 tot
betere resultaten zullen leiden?
In het verslag van het mondeling
overleg van 8 februari 1984 met
Staatssecretaris Van Houwelingen
over de eerste vervolgbestelling van
de Walrus-klasse onderzeeboten lezen
wij, dat er een goede kans bestaat, dat
het Nederlandse ontwerp zal worden
aangewezen als een NAVO-standaardisatieproject. Het antwoord op vraag
101 spreekt dit echter tegen. Ik citeer:
'De kans is gering dat het Walrus-ontwerp een NAVO-standaardisatieproject wordt. Diverse NAVO-landen,
zoals Groot-Brittannië, de Bondsrepubliek Duitsland, Italië, Frankrijk en
Spanje, hebben eigen ontwerpen voor
conventionele onderzeeboten'. Ik kom
hierop nog terug.
De vraag, wat er sedert 8 februari
1984 met het ontwerp is gebeurd,
blijft mijn fractie boeien. Naar aanleiding daarvan zou ik dan ook willen
vragen, of Nederland thans op het
gebied van onderzeebootontwerpen
nog toonaangevend is.
Ik kom nu te spreken over de
consequenties van de kostenverhogingen van de Walrus-onderzeeboten
voor de politieke leiding van het
departement van Defensie. Als echter
in ogenschouw wordt genomen dat
de prijsstijgingen zich over de hele
bouwperiode hebben voorgedaan en
dat in die tijd staatssecretarissen van
VVD, PvdA en CDA verantwoordelijkheid hebben gedragen, dan krijgt het
aanwijzen van een zondebok toch wel
iets van een zwarte-pieten-spel.
Mijnheer de Voorzitter! De door de
regering verstrekte informatie over de
kostenoverschrijding van de Walrusonderzeeboten geeft op voorhand ons
inziens tot nu toe niet voldoende
aanleiding om aan dit spel toe te
geven. Een definitief oordeel kan pas
worden gegeven na ontvangst van
het rapport van de Algemene Rekenkamer en een eventueel nader
onderzoek naar de rol van Defensie in
het RSV-drama.
Waarom het nu gaat is, dat gebeurtenissen waarover we thans met de
regering van gedachten wisselen, zich
in de toekomst niet zullen herhalen.
Zijn de voorgestelde maatregelen met
betrekking tot de organisatiewijzigingen binnen het apparaat van het
Ministerie van Defensie van dien aard,
dat budgetoverschrijding bij grote
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projecten steeds kan worden voorkomen? Alvorens hierop in te gaan,
dient naar het oordeel van mijn fractie
de meer principiële vraag te worden
gesteld, in hoeverre Defensie een
voortrekkersrol kan en mag spelen in
het werkgelegenheidsbeleid van de
regering, met alle daaraan verbonden
consequenties.
Dit betekent, dat als Nederland een
eigen marinebouw in stand houdt,
kostenverhoging van de bouw van
grote projecten onvermijdelijk is. Te
allen tijde moet immers rekening
worden gehouden met wijzigingen in
ontwerpen als gevolg van knelpunten
op operationeel, c.q. technologisch
gebied, die in veel gevallen met de
eigen know how moeten worden
opgelost. Uit de stukken hebben wij
de indruk overgehouden dat in elk
geval de politieke leiding dit onvoldoende heeft onderkend, met name
na het aannemen van de motie-Ploeg,
te meer, daar in de motie zelf wordt
geconstateerd dat pogingen in het
kader van de internationale taakverdeling met betrekking tot vervanging
van de onderzeeboten van de Dolfijnklasse geen positieve resultaten
hadden opgeleverd.
Bovendien wordt in de motie de
overweging genoemd dat men binnen
de NAVO geen concrete plannen had
om tot de bouw van conventionele
boten over te gaan. Met andere
woorden: Nederland ging alleen
onderzeeboten bouwen, met name
ten gerieve van de werkgelegenheid.
Dat er nogal wat haperde aan de
politieke acceptatie van een kostenintensieve eigen marinebouw, blijkt
onzes inziens ook later, wanneer de
excessief gestegen kosten per boot
worden gerechtvaardigd met het
argument van verhoogde exportkansen en de mogelijkheid, dat ons
ontwerp zou kunnen worden aangewezen als een NAVO-standaardisatieproject. Zou de staatssecretaris nog eens
kunnen uitleggen, hoe wij het antwoord op vraag 101 van de nader
gestelde schriftelijke vragen moétenverstaan?
Mijnheer de Voorzitter! Om herhaling van kostenoverschrijding te
voorkomen, zijn door de regering een
aantal maatregelen voorgesteld,
zoals: een defensie materieelkeuzeproces, verbetering van de organisatie in
het functioneren van het directoraat
materieel van de Koninklijke marine,
de instelling van een centrale contractencommissie en een regelmatige
rapportage aan de Kamer over grote
projecten.
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De vraag daarbij is echter niet, of
daarmee ook de voorwaarden
geschapen zijn die een tijdige en
volledige informatiestroom naar het
parlement kunnen verzekeren. Van
betekenis is, in hoeverre de voorgestelde maatregelen - met het oog op een
verbeterde informatiestroom - n u
bijdragen aan het voorkomen van
kostenverhogingen, die inherent zijn
aan het in stand houden van een
eigen defensie-industrie.
In dit licht bezien, dient elke lichtvaardigheid bij het plaatsen van bestellingen vermeden te worden. Eveneens
kan worden geconstateerd, dat door
de soms lange bouwtijden van grote
projecten bijstellingen van het
ontwerp noodzakelijk zijn, doch
hierop dient een goede controle te
worden uitgeoefend. Het spreekt
vanzelf, dat het parlement daarbij
beschikt over up-to-date-informatie, omdat anders zijn controlerende
taak dreigt te worden uitgehold.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot
een afronding. Terugkomend op de
problematiek van instandhouding van
een eigen defensie-industrie, in dit
geval de marinebouw, wil ik het
volgende opmerken. De moeilijkheden, die zich hebben voorgedaan bij
de bouw van de Walrusonderzeeboten
alsook naar ik heb begrepen, die bij
andere marines, wat vergelijkbare
boten betreft, onderstrepen nogmaals
de zo belangrijke samenwerking op
het gebied van research, zowel in
IEPG- als in Atlantisch verband. Ziet
de staatssecretaris in de toekomst
mogelijkheden om in overleg met de
bondgenoten c.q. in lEPG-verband, te
komen tot een grotere samenwerking
op het gebied van de bouw van
onderzeeboten, c.q. vervaardiging van
wapen- en sensorenpakketten?
Wat het oordeel van mijn fractie
over het beleid van de achtereenvolgende bewindslieden betreft, wil ook
ik, in navolging van collega Schutte,
wijzen op de omstandigheid dat ruim
40% van de aanneemsom bestond uit
stelposten. Ik stem dan ook in met de
conclusie, dat al reeds daarom van
alle bewindslieden na 1979 mocht
worden verwacht, dat zij hier voortdurend de vinger aan de pols hadden
gehouden.
Ik wil niet eindigen zonder de
waardering van mijn fractie uit te
spreken voor de wijze, waarop beide
bewindslieden alsnog hebben
getracht de Kamer meer inzicht te
verschaffen in de gang van zaken
rondom de bouw van de Walrussen,
als wel in hun poging om te komen
tot een pakket van maatregelen, dat
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mogelijk een herhaling zou kunnen
voorkomen. Men kan immers wel
diep duiken, maar van belang is ook,
of men defensiepolitiek gesproken, de
bereidheid heeft uit die misère zich
naar boven te worstelen.

D
De heer Janmaat: Mijnheer de
Voorzitter! Met de regelmaat van de
dag bespreken wij in de Kamer grote
projecten, die min of meer mislopen.
Daarbij is de rol van politici opvallend.
Bij Nederhorst heeft de bemoeienis
van een aantal mensen uit de politiek
niet geholpen. Dat ging mis. Bij de
OGEM eveneens. Politici konden die
zaak niet redden. De scheepvaart is in
de grootste problemen gekomen
dankzij vooral voorstellen van politici
om Rijn-Schelde en Verolme tot fusie
te bewegen. Dat ging goed mis. Wat
betreft het Oosterscheldeproject werd
een aantal malen door de Tweede
Kamer het uiteindelijke doel gewijzigd.
De financiële gevolgen zijn rampzalig.
Maar nu hebben wij eindelijk een
groot project waarbij de politici geen
schuld hebben aan de financiële
tegenvallers. Het argument is: wij
kunnen ons vrij pleiten, want wij zijn
niet op de hoogte gesteld. De marinetop - met name de Admiraliteitsraad heeft zaken verzwegen.
Mijnheer de Voorzitter! Dat laatste
geloof ik echter niet meer na het
debat van vandaag beluisterd te
hebben. Als iemand iets verzwegen
heeft, zijn het de politici, in casu deze
minister en de vorige. De reden is
duidelijk. De minister en zijn voorganger vonden dat er nieuwe duikboten
moesten komen. Zij vonden eveneens
dat dat een goed exportartikel zou
kunnen zijn. De bewindslieden
hebben bij voortduring geweten dat
er kostenoverschrijdingen plaatsvonden. Maar met die kostenoverschrijdin
gen - en dat is typerend voor politici wisten de ministers geen raad. Ze
zwegen daarom en schoven voor zich
uit, zoals meestal gebeurt in dit soort
gevallen.
Nu zijn wij echter zo ver gekomen,
dat dat niet meer kan. De leugen of
het zwijgen mogen nog zo snel zijn,
de waarheid achterhaalt hen altijd!
Dat punt is nu bereikt. Ik geloof echter
niet dat een aantal mensen uit de
marinetop de hoofdschuldigen zijn.
Zij zouden defensie niet hebben
ingelicht. Misschien zijn de ministers
niet formeel ingelicht om ze niet in de
problemen te brengen, maar informeel
is dat zeer zeker gebeurd.
Resultaten van geheime besprekingen binnen het kabinet willen ook nog
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Janmaat
wel eens uitlekken en men maakt mij
niet wijs dat zoiets niet kan gebeuren
bij de Admiraliteitsraad. Zeker de iets
minder hoge ambtenaren zullen er
iets van hebben opgestoken. Het
verhaal van de minister vind ik dus
ongeloofwaardig. De ministers en
staatssecretarissen, of zij nu achter de
regeringstafel of in de bankjes van de
Tweede Kamer zitten, waren volledig
op de hoogte en als dat niet het geval
was, was dat hun eigen schuld! En nu
moeten er een aantal mensen uit de
marinetop verdwijnen, maar daar
prikt toch iedereen doorheen?
Nu kan men wel zeggen, dat dat
niets te maken heeft met de kostenoverschrijdingen of met het achterhouden van informatie en dat het alleen
maarte maken heeft met organisatorische oorzaken, maar ik vind dat
totaal ongeloofwaardig. Voor mij
staat vast, dat die duikboten er
moesten komen. De verantwoordelijke
politici - ministers en staatssecretarissen - konden naar hun inschatting de
stijgende prijzen in de Tweede Kamer
nooit 'verkopen'. Daarom hebben zij
gezwegen tot het moment dat de
Kamer de order niet meer kon
afkeuren. Nu moeten de duikboten
worden afgebouwd. Daarom: Als er
ontslagen moeten vallen, moet men
niet denken aan mensen uit de
marinetop maar aan mensen, die nu
achter de regeringstafel zitten!
De beraadslaging wordt geschorst.
De vergadering wordt van 18.42 uur
tot 20.15 uur geschorst.

Aan de orde is de behandeling van de
verslagen van mondeling overleg
over de zogenaamde kloosterlingenaanschrijving (18 600-IX B, nrs. 19 en
22).
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Vermeend (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! De zogenaamde
kloosteraanschrijving leidt ertoe dat
aan alle kloosterlingen, ongeacht de
leefsituatie, de alleenstaandentoeslag
wordt toegekend. Tijdens een mondeling overleg met de staatssecretaris dat
wij twee keer hebben gevoerd,
hebben wij onder meer betoogd dat
de aanschrijving in een aantal opzichten niet strookt met de wettekst en de
wetsgeschiedenis van de tweeverdienersregeling. Daarnaast hebben wij
betoogd dat de aanschrijving in strijd
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is met het beginsel 'gelijke monniken,
gelijke kappen'.
De aanschrijving geeft namelijk aan
kloosterlingen die in een kloostervestiging wonen en daar een gezamenlijke
huishouding voeren de alleenstaandentoeslag, terwijl niet-kloosterlingen
die een gezamenlijke huishouding
voeren, vanwege juist die gezamenlijke
huishouding in beginsel niet in
aanmerking komen voor de alleenstaandentoeslag.
De staatssecretaris heeft tijdens het
mondeling overleg gepoogd deze
bijzondere behandeling van kloosterlingen te rechtvaardigen met een
beroep op hun bijzondere positie. Die
poging achten wij niet geslaagd. Op
grond van de wet en mede in het licht
van de jurisprudentie van de Hoge
Raad dienen kloosterlingen niet
anders te worden behandeld dan
andere belastingplichtigen. De
aanschrijving heeft tot gevolg dat
tussen niet-kloosterlingen en kloosterlingen die in een gelijke materiële
situatie verkeren een ongelijke fiscale
behandeling tot stand komt. Bovendien - zo merkten wij tijdens het
mondeling overleg op - staat de
aanschrijving haaks op bestaande
aanschrijvingen, met name op het
punt van de buitengewone lastenaftrek.
Daarom verzoeken wij de regering,
de aanschrijving te heroverwegen. Ik
dien daartoe een motie in.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Vermeend en Kombrink wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat er twijfel bestaat
over de vraag of de zogenaamde
Kloosterlingenaanschrijving (resolutie
ministerie van Financiën, 5 november
1984, nr. 284 - 12 716) wel in overeenstemming is met de Tweeverdienersregeling c.q. de strekking daarvan;
verzoekt de regering, de aanschrijving
te heroverwegen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 23 (18600-IXB).
De heer Vermeend (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ten overvloede wijs ik
erop dat de motie ertoe strekt,
uitsluitend die elementen van aanschrijving te heroverwegen die niet in
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overeenstemming zijn met de wet c.q.
de strekking daarvan.

D
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! De circulaire van het
Ministerie van Financiën van 13
januari 1961, gebaseerd op het arrest
van de Hoge Raad van 4 november
1959, stelt dat een kloosterling wordt
beschouwd als iemand die over zijn
inkomsten beschikt, waarna hij deze
volledig afstaat aan orde of congregatie. Tevens staat in die circulaire dat
voor kloosterlingen aftrek van kosten
van verwerving en aftrek van ziektekosten mogelijk zijn.
Kloosterlingen worden dus beschouwd als individuele belastingplichtigen die een deel van hun
inkomen afstaan aan de orde, opdat
deze voor hen voorziet in huisvesting,
voeding, etc. e t c , en de rest van het
inkomen ook afstaan aan de orde,
maar dan in de vorm van een gift,
waarvoor dan de giftenaftrek bij de
inkomstenbelasting bestaat.
Voor de vraag of kloosterlingen in
aanmerking komen voor de alleenstaande toeslag moet dus worden
beoordeeld of het eerstgenoemde
deel van het afgedragen inkomen niet
lager uitvalt dan in het geval de
kloosterling een huishouding voor
zich alleen voert. Het is evident dat dit
het geval is. De schaalvoordelen van
de gemeenschappelijke huishouding
in het klooster kunnen in fiscale zin
geacht worden ten goede te komen
aan de kloosterling individueel,
waardoor deze kloosterling een
grotere gift aan de orde kan afdragen.
Ik vind het dus vanzelfsprekend dat
kloosterlingen niet voor de alleenstaande-toeslag in aanmerking
komen. De staatssecretaris behoort
dan ook naar mijn mening zijn
aanschrijving van 5 november jl. te
herroepen.
Wat bijzonder bij dit geheel stoort is
dat deze aanschrijving geen algemene
criteria geeft, waardoor ook anderen
in vergelijkbare posities onder deze
regeling zouden vallen. Het argument
van de staatssecretaris dat de anderen
niet aan de bel hebben getrokken en
de kloosterlingen wèl, vind ik wel erg
opportunistisch. Ik ben bijna geneigd
te denken dat de definitie van een
kloosterling luidt: dat is een belastingplichtige die een gezamenlijk huishouden voert, maar desondanks van de
fiscus een alleenstaande toeslag
krijgt. Daar zal de heer Wojtyla bij zijn
aanstaande bezoek aan Nederland
van opkijken!
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D
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! Met stijgende verbazing
heeft mijn fractie het gedoe rond de
kloosterdelers gadegeslagen. Dat de
tweeverdienerswetgeving op zich zelf
onoverzichtelijk is, heb ik al eerder
betoogd. Wij dachten dat reeds bij de
tweede fase tweeverdieners de zaak
rond de kloosterlingen duidelijk was
geworden. Nu wordt tussentijds,
terwijl ook de derde fase al in de
Kamer is afgedaan, nog voor er
überhaupt een evaluatie van de hele
tweeverdienersoperatie heeft plaatsgevonden, een uitzonderingspositie
voor kloosterlingen gecreëerd. Mijn
fractie staat op het standpunt dat dit
om een aantal redenen niet kan.
In de eerste plaats is niet afdoende
komen vast te staan dat artikel 1 van
de Grondwet niet wordt overtreden.
In de tweede plaats laten de tekst en
de geschiedenis van de wet - ik doel
dan op de kamerbehandeling van de
tweeverdienerswetgeving - geen
ruimte voor de genoemde uitzondering. Er is dus sprake van strijdigheid
met de tweeverdienerswetgeving. In
de derde plaats treden door deze
nieuwigheid weer andere onduidelijkheden op. Ik denk dan aan andere
woongemeenschappen waar men het
inkomen afstaat aan de gemeenschap
en dus niet zelf profiteert van de
zogenoemde schaalvoordelen.
In de vierde plaats zijn er ook
tussen kloosterlingen nog verschillen
in leefwijze te constateren. Over de
door collega Vermeend opgevoerde
verschillen tussen broeder Henk en
broeder Onno, die respectievelijk
zelfstandig dan wel in het klooster
wonen, is naar mijn gevoel geen
duidelijkheid geschapen. Ten slotte
constateren wij strijdigheid met de
aanschrijving van 13 januari 1961,
waarin belastingplichtige kloosterlingen de mogelijkheid wordt geboden
om kosten van verwerving en buitengewone lasten in aftrek te brengen,
terwijl de desbetreffende uitgaven op
de orde of congregatie drukken.
Hetzelfde zou wel eens het geval
kunnen zijn bij de arbeidstoeslag,
want ook extra kosten in verband met
arbeid zouden wel eens op het
klooster kunnen drukken en niet op
het individu.
De fractie van D'66 voelt er niets
voor om door middel van de alleenstaandentoeslag indirecte voordelen
te bezorgen aan kloostergemeenschappen. Het gaat nog steeds,
conform de motie-De Grave/Van
lersel, om een materieel-economische
situatie waarin mensen verkeren en
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waarnaar zij door de fiscus worden
beoordeeld. Welnu, die materieel-economische situatie kan niet tot een
andere conclusie leiden dan dat ook
kloosterlingen, die immers een
gezamenlijke huishouding voeren,
met één keuken en vaak één gemeenschappelijke leefruimte, om van de
badkamer nog maar te zwijgen,
voldoende schaalvoordelen genieten
om hen de alleenstaandentoeslag te
onthouden. Wij zullen de motie van
de heer Vermeend dan ook ondersteunen.

D
De heer De Grave (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Vijf uren mondeling
overleg laten zich niet in twee minuten
samenvatten. Ik zal mij dan ook
beperken tot het trekken van conclusies, overigens niet dan nadat ik de
prealabele conclusie trek dat collega
Vermeend in ieder geval is opgeschoven van de terminologie 'fiscale
onzin' naar 'twijfel' en 'heroverwegen',
wat een felicitatie aan de staatssecretaris waard is.
De conclusies luiden als volgt:
1. De VVD-fractie betreurt de door
de staatssecretaris gekozen procedure.
Gelet op de wetshistorie ware het
verstandiger geweest als de staatssecretaris vöór het uitvaardigen van de
resolutie over de fiscale positie van
kloosterlingen de gevoelens van de
Kamer had gepolst.
2. Gelet op de toezeggingen van de
staatssecretaris is voor de VVD-fractie
strijdigheid met artikel 1 van de
Grondwet niet meer in het geding.
3. De staatssecretaris is er naar het
oordeel van de VVD-fractie in geslaagd,
duidelijk te maken dat hij de resolutie
niet heeft uitgevaardigd onder druk
van de 'katholieke lobby', zoals hier
en daar wel is gesuggereerd, maar op
basis van zijn eigen interpretatie van
de tweeverdienerswet, ondersteund
door fiscale argumentatie.
4. Als onderdeel van de wetgevende
macht heeft de Staatssecretaris van
Financiën het volste recht op zijn
eigen interpretatie van de tweeverdienerswet. Politiek en juridisch is de
resolutie een gegeven.
5. De VVD-fractie behoudt enerzijds
twijfels over de juistheid van de
interpretatie van de staatssecretaris,
maar wil en kan anderzijds niet
beweren dat de staatssecretaris
geheel zonder argumentatie tot zijn
interpretatie is gekomen. De VVD-fractie zal derhalve niet vragen om de
resolutie geheel in te trekken.
6. Wel is de VVD-fractie van
oordeel dat de resolutie moet worden
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herzien. Nu is de resolutie te ruim
geformuleerd. Daaromtrent heb ik de
eer de Kamer een uitspraak te vragen.
Motie
De Voorzitter: Door het lid De Grave
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat moet worden
voorkomen dat de alleenstaande-toeslag wordt toegekend aan belastingplichtigen die daar naar de strekking
van de wet geen aanspraak op
kunnen maken;
overwegende, dat op grond van de
resolutie van 5 november 1984, nr.
284-12716 leden van R.K. orden en
congregaties steeds aanspraak
kunnen maken op de alleenstaandetoeslag;
overwegende, dat er situaties zijn
waarin leden van orden en congregaties zelf bepalen welk deel van hun
inkomsten wordt afgedragen aan de
orde of congregatie;
overwegende, dat indien in een
dergelijke situatie sprake is van het
voeren van een gezamenlijke huishouding de daaraan verbonden schaalvoordelen door het lid van de orde/congregatie zelf worden genoten;
van oordeel, dat de genoemde
resolutie derhalve te ruim is geformuleerd;
verzoekt de regering, de resolutie in
vorenbedoelde zin aan te passen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 24 (18600-IXB).
De heer Vermeend (PvdA): Ik zou de
heer De Grave willen vragen in welk
opzicht de resolutie te ruim is geformuleerd en op welke wijze zij aangepast moet worden.
De heer De Grave (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dacht dat de tekst van de
motie volstrekt helder was.
De heer Vermeend (PvdA): Nee, zij is
mij niet duidelijk. U nodigt de Kamer
uit, de uitspraak te doen dat de
resolutie te ruim is en dat zij aangepast
moet worden. Ik zou graag weten op
welke wijze dat moet gebeuren.
De Voorzitter: Dat staat in de motie;
leest u de motie maar!
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De Grave
De heer De Grave (VVD): Als de heer
Vermeend de motie nog steeds
onduidelijk vindt nadat hij haar
gelezen heeft, kan ik daarop in tweede
termijn nog ingaan.

D
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de
Voorzitter!
1. In de urenlange commotie over
de kloosterlingen is voor ons in ieder
geval gebleken dat er geen sprake
was van een waanzinnige opzet
(uitdrukking van collega Van der
Spek), van fiscale nonsens (uitdrukking
van de heer Vermeend), van een
'harde katholieke lobby' zoals in
verschillende persorganen is gesteld
maar van een rationeel handelen van
de staatssecretaris.
2. Onzes inziens heeft de staatssecretaris gehandeld binnen de kring
van zijn bestaande uitvoeringsbevoegdheden. Wij zijn het eens met
zijn grondstelling dat de feitelijkheden
die voortvloeien uit verhoudingen die
gebaseerd zijn op het kerkelijk recht
mee moeten gelden in de toepassing
van het fiscale recht.
3. Voor wie de gelofte van armoede
of de eenvoudige gelofte aflegt en
aldus zijn inkomen inbrengt bij de
orde waartegenover staat de zorg
voor kost en onderhoud, zijn wij met
de staatssecretaris van mening dat de
alleenstaande toeslag moet worden
toegestaan.
Ik heb nog twee opmerkingen. In de
eerste plaats heb ik gesteld dat de
staatssecretaris enige onachtzaamheid
heeft betracht door deze zaak te laat
aan de orde te stellen. In de tweede
plaats duidt de motie-De Grave op het
standpunt dat wij reeds hebben
ingenomen in het mondeling overleg,
namelijk dat die kloosterlingen die
zich niet aan de regels houden
derhalve niet in aanmerking komen
voor deze constructie. Zij vallen onder
het normale regime. Als ik de motie
van collega De Grave op die manier
kan uitleggen, staan wij sympathiek
daar tegenover. Ik zou ook graag de
interpretatie van de staatssecretaris
met betrekking tot deze motie vernemen.

D
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Zo de Kamer mij toestaat,
veroorloof ik mij in mijn beantwoording kort te zijn.
Ik meen dat de kritiek, die van de
zijde van de Kamer naar voren is
gebracht, ook uitvoerig aan de orde is
geweest in twee zeer langdurige
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mondelinge overleggen welke ik met
de vaste commissie voor Financiën
heb mogen hebben. Het spijt mij dat
ik niet alle geachte afgevaardigden
heb kunnen overtuigen van mijn
gelijk. Ik ben nog steeds van mening
dat er op geen enkele wijze sprake is
van schending van artikel 1 van de
Grondwet: het gelijkheidsbeginsel.
Daarvan is reeds blijk gegeven in de
beantwoording van de schriftelijke
vragen. Ook in de verslaggeving van
de mondelinge overleggen wordt
mijn standpunt ter zake duidelijk
weergegeven. Het gelijke wordt gelijk
behandeld, het ongelijke naar evenredigheid ongelijk en dat is het beginsel
van artikel 1 van de Grondwet.
De positie van de kloosterlingen, zo
heb ik aangetoond, is er een van de
individuele kloosterling tot de orde en
niet een van de individuele kloosterling
tot de medekloosterling. Bij de
behandeling van het wetsontwerp
tweeverdieners tweede fase, zoals die
zich heeft ontwikkeld gedurende de
gehele parlementaire behandeling,
dat wil zeggen tot en met de Eerste
Kamer, is duidelijk geworden - dat
werd vanmiddag ook aan de overzijde
van het Binnenhof door een van de
senatoren zo weergeven - dat het
moet gaan om het genieten van
schaalvoordelen.
Dat is ook door mij tijdens het
mondeling overleg steeds naar voren
gebracht. In tegenstelling tot hetgeen
de heer Van der Spek zegt, meen ik
dat - indien d*. gelofte van armoede is
afgelegd - niet de individuele kloosterling de schaalvoordelen geniet.
Deze komen toe aan de orde.
De heer Van der Spek (PSP): Wie was
die ene senator dan?
Staatssecretaris Koning: Die ene
senator was professor Christiaanse.
Hij is, zoals men zal weten, van
anti-revolutionaire huize en hoogleraar
in de belastingen!
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben van
mening dat, op grond van de wetsgeschiedenis en op grond van de
praktische uitvoerbaarheid, de
aanschrijving terecht is uitgevaardigd.
In de motie van de heer Vermeend is
impliciet het verzoek vervat om de
aanschrijving in te trekken. Dat zou
onjuist zijn. Tijdens het mondeling
overleg heb ik duidelijk aangegeven
waarom dat onjuist zou zijn. Ik heb
daarbij aangegeven dat dit niet wel
mogelijk is, zonder in een chaotische
toestand verzeild te raken.
Ik kom bij de motie van de heer De
Grave. Ook de heer Van lersel heeft
mijn mening over deze motie ge-
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vraagd. Ik wil vooraf opmerken dat ik
mij in het betoog van de geachte
afgevaardigde de heer Van lersel
geheel kan vinden. Wat de motie van
de heer De Grave betreft, merk ik op
dat ik van mening ben dat de door mij
uitgevaardigde aanschrijving ruim is,
maar niet te ruim. Tijdens het mondeling overleg is ook door de nieuwe
directeur-generaal der belastingen
opgemerkt dat verreweg het grootste
deel van de gevallen door de aanschrijving wordt gedekt, maar dat om
uitvoeringstechnische redenen de
resolutie een enigszins ruim karakter
heeft.
De heer Kombrink meende tijdens
een mondeling overleg een tegenstelling te kunnen bespeuren tussen de
uitspraken van mij en van de directeurgeneraal. Naar mijn mening is er geen
tegenstelling. Ik moet wel erkennen
dat de resolutie een ruim karakter
heeft. Dit is noodzakelijk in verband
met de uitvoering. Ik zou het betreuren
- zoals ook de heer Boersma heeft
gezegd - als eenvoudige commiezen
die de aanslagregeling moeten
uitvoeren, meteen ingewikkelder
uitleg werden opgezadeld. Om deze
reden heb ik geen behoefte aan de
motie van de geachte afgevaardigde
de heer De Grave.
De Voorzitter: Ik stel voor, de spreektijden in tweede termijn te bepalen op
een minuut.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Vermeend (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! De staatssecretaris
heeft niet veel nieuws toegevoegd
aan het standpunt dat hij bij het
mondeling overleg naar voren heeft
gebracht. Hij heeft zich weer beroepen
op de wetsgeschiedenis, terwijl nota
bene ook van de zijden van de VVD en
het CDA is opgemerkt dat de wetsgeschiedenis juist geen enkele aanleiding
gaf t.",t het uitvaardigen van de
aanst,.rijving. De collega's van het
CDA en de VVD hebben erop gewezen
dat ik het begrip fiscale nonsens heb
gebruikt. Dat klopt.
Ik heb dat begrip echter in een
bepaald verband gebruikt. In verband
met de bijzondere positie van de
kloosterlingen heb ik gewezen op het
arrest van de Hoge Raad. De Hoge
Raad stelde dat er geen enkele
bijzondere positie is, fiscaal beschouwd. Toen heb ik gezegd: het
beroep van de staatssecretaris op de
bijzondere fiscale positie van kloosterlingen is fiscale nonsens. De staatssecretaris is niet ingegaan op mijn
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onlangs 15 miljoen gulden heeft
gekregen om de EAJ-kinderopvangmotie. Graag verneem ik alsnog zijn
mogelijkheden veilig te stellen voor
oordeel daarover.
in ieder geval 1985. Het is onverantStaatssecretaris Koning: Mijnheer de
woord om dit project nu af te breken.
Voorzitter! Ik ben van mening dat ik
Zo'n besluit zou in overleg met de
niet hoef te antwoorden op enkele
Minister van WVC voorkomen moeten
opmerkingen die de heer Vermeend
worden. Verder is er nog het project
aan het begin van zijn betoog in
Zone 3, dat wel een heel korte tijd
tweede termijn naar voren bracht.
heeft gehad om zich te kunnen
Deze opmerkingen zijn namelijk
bewijzen, ondanks het feit dat de
gemaakt in de richting van partijen in
EAJ-subsidie voor vier jaar gold. Juist
deze Kamer.
van zo'n project kan niet geëist
ik heb mijn interpretatie gegeven
worden dat het meteen goed functiovan de wetsgeschiedenis. Ik concluneert.
deer dat mijn mening hieromtrent niet
Het project zou dus alsnog een kans
overeenkomt met die van de heer
moeten hebben. Daarvoor is des te
Vermeend.
meer reden nu per 1 januari het
Ik ben wel ingegaan op de motie
internationale jongerenjaar van start
van de heer Vermeend. Ik heb opgegaat. Het klu,ssencollectief in Utrecht
merkt dat deze motie er in feite toe
is volgens mijn fractiëf een ander
strekt om de aanschrijving alsnog in
project dat niet afgebroken moet
te trekken. Ik heb erop gewezen dat
worden, te meer niet omdat nog
dit naar mijn gevoelen niet kan.
overleg gaande is met de gemeente
Derhalve heb ik de Kamer aanvaarding
en men zelf een andere koers richting
van deze motie ontraden.
marktsector wil inslaan. Dat laatste
De beraadslaging wordt gesloten.
vergt enige tijd. De administratiewinkel
in Den Helder is officieel reeds
De Voorzitter: Ik stel voor, aanstaande
opgehouden te bestaan als EAJ-prodonderdag overde moties te stemmen.
ject, maar draait nu op vrijwilligers.
Daartoe wordt besloten.
Het blijft echter hetzelfde werk; het
voorziet in een behoefte en kan jonge
De beraadslaging wordt enige
mensen aan werkervaring helpen.
minuten geschorst.
Ik wil de minister ten slotte herinneren aan de motie-Spieker van 26
januari 1984. Deze motie is mede door
D'66 ondertekend. Deze motie,
Aan de orde is de behandeling van de
ingetrokken na een toezegging van de
brief van de minister van Sociale
minister, verzocht de regering
Zaken en Werkgelegenheid over de
projecten in hun huidige vorm te laten
EAJ-projecten (18600-XV, nr. 58).
voortbestaan tot het moment waarop
De beraadslaging wordt geopend.
het overleg met de Kamer over de
evaluatie zal zijn afgerond. Dat is nog
D
niet het geval. Op zijn minst tot 1 april
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer
1985 zouden de door mij genoemde
de Voorzitter! Wij praten vanavond
projecten in hun huidige vorm
niet over de EAJ-regeling als zodanig
moeten voortbestaan, waarbij
of haar mogelijke opvolger, de
ondertussen een oplossing moet
WJW-regeling. Het gaat nu over de
worden gevonden voor de verdere
lopende projecten waarvan de
voortgang of voor een inkadering in
minister eerder heeft gezegd dat zij op I iets anders. Er moet toch iets gedaan
normale wijze voortgezet kunnen
i kunnen worden met het geld van het
worden en waarbij eventueel een
JEuropees Sociaal Fonds, want dat
beroep gedaan kan worden op een
'gèlclislerro'hTëcnlè naar minister
overbruggingssubsidie. Nog los van
' Ruding gegaan. Ik heb een motie van
het feit dat de criteria om voor zo'n
deze strekking van de PvdA onderteoverbruggingssubsidie in aanmerking
kend.
te komen onduidelijk zijn, is een
aantal projecten nu in de gevarenzone
D
terechtgekomen.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Het spelproject Amersfoort loopt af
Voorzitter! Ik citeer de brief van de
op 31 dëcèimb'grvarrriit •jear. ffflijn
Minister van Sociale Zaken en
fractie vindt dat met dit spelproject
Werkgelegenheid van 10 december:
zeer slordig wordt omgesprongen.
In het kader van de behandeling van
Het is wel degelijk een kinderopvanghet wetsvoorstel ten aanzien van de
project en zou dus onder de minister
tweeverdieners is 15 miljoen vrijgekovan WVC behoren te vallen, die
men ten behoeve van kinderopvang.
Vermeend

Tweede Kamer
18 december 1984

Kloosterlingenaanschrijving
EAJ-projecten

Daarbij is aangetekend dé lopende
experimenten voor een jaar te
continueren. Dit biedt de mogelijkheid
EAJ-projecten - zonder 'de' - op het
vlak van kinderopvang, die komend
jaar aflopen, voor twaalf maanden te
verlengen. Hierover is overeenstemming bereikt met de Minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
De subsidiëring zal door deze minister
worden voortgezet.
Bij het mondeling overleg bleek dat
het woord 'de' voor EAJ-projecten
niet per ongeluk was weggevallen.
Het spelproject Amersfoort viel
kennelijk overal buiten, omdat
volgens de Minister WVC dit niet als
een gewoon kinderopvangproject
wilde accepteren. Door de Kamer is
uitdrukkelijk de wens geuit om dit
project binnen dit kader te blijven
financieren. Er komt een motie waar
mijn handtekening onder staat. Ik sluit
mij aan bij de woorden van mevrouw
Groenman inzake de andere door
haar genoemde projecten.

D
De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! Nu is alleen aan de orde
de beslissing van minister De Koning
ter zake van de EAJ-projecten die op
of rond 1 januari zouden moeten
stoppen. Ik sluit mij aan bij hetgeen
de vorige sprekers hebben gezegd in
verband met een nadere overbrug^
gingsregeling voor het klussen-kollectiëf Utrecht en een oplossing voor het
spëlpröject-Amersfoort. Ik vraag nog
apart aandacht voor zone-3 die in
tegenstelling tot de twee eerder
genoemde projecten nog geen vier
jaar draait.
Dit is een EAJ-project waar tien
jongeren in vaste dienst zijn en dat
redelijke toekomstkansen heeft. Het
wordt pas vanaf augustus 1983
gesubsidieerd en het blad verschijnt
nu ongeveer acht of negen maanden.
Nu al wordt de kraan dicht gedraaid.
Het belangrijkste argument van de
minister daarvoor is, dat er nog maar
f270.000 beschikbaar is uit de voor dit
project gereserveerde middelen. Het
zou hier om een begrensd budget
gaan, is zijn opvatting. De EAJ-pot
bestaat uit veel meer middelen. Er zijn
mee- en tegenvallers in dit budget.
Er zijn vooral meevallers doordat in
1985 vooralsnog geen nieuwe
projecten gestart zouden worden in
afwachting van de nadere discussie
met de Kamer over de WJW-regeling
en er zijn extra middelen uit het
Europees Sociaal Fonds. Het is
daarom niet aanvaardbaar dat juist dit
project om financiële redenen getrof-
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fen wordt, met dit argument. Binnen
het EAJ-budget is zonder veel problemen een verschuiving te realiseren.
Het gaat hier overigens om een,
vergeleken met andere, tamelijk
goedkoop project dat voor velen een
goed perspectief op vast werk biedt.
Laten wij dat zo houden. Ik ben er niet
voor dat wij de onzekerheid voor dit
project nu weer met twee, drie
maanden rekken, zonder een perspectief op langere termijn te bieden. Ik
heb daarover een motie in te dienen.

De heer Leijnse (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De minister heeft met de
Kamer het overleg over de evaluatie van
de EAJ-regeling en het vervolg op die
regeling nog niet afgerond. De Kamer
is wel voornemens om dit zeer kort na
het Kerstreces te doen. Ik herinner er
in dit verband aan dat bij de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid 1984 aan het
begin van dit jaar, de afspraak is
gemaakt tussen de minister en de
Kamer dat er geen subsidies voor
projecten beëindigd zouden worden,
vooraleer het overleg met de Kamer
over de evaluatie geheel zou zijn
afgerond.
Wij zitten nu in een fase dat het
overleg bijna klaar is. Sommige
projecten zijn aan het eind van de
subsidietermijn, andere projecten
worden bedreigd met een tussentijdse
beëindiging. De beslissingen die in
dat opzicht moeten worden genomen
door de minister, hebben in een
aantal gevallen schijnbaar een
definitief karakter. Ik wijs erop dat dit
zich niet verstaat met de afspraak die
bij de begrotingsbehandeling is
gemaakt. Mijn fractie dringt er dan
ook op aan o m die afspraak na te
komen, ledere beslissing over de
projecten moet door de minister
worden uitgesteld tot na afronding
van de discussie. Daar komt bij dat
ten aanzien van een aantal projecten
waarvan beëindiging dreigt, op lokaal
niveau of anderszins overleg wordt
gevoerd om tot andere subsidiegevers
te komen, om te bezien of de projecten
kunnen worden voortgezet op een
andere wijze; dus buiten de ËAJ-regeling.
Dat alles geeft genoeg termen om
de minister te verzoeken definitieve
beslissingen uit te stellen, ruimte te
creëren voor overleg op lokaal niveau
en in dat opzicht de nodige overbruggingssubsidies ter beschikking te
stellen. Mede namens een aantal
andere fracties leg ik u, mijnheer de
Voorzitter, een motie van die strekking
voor.

Motie
De Voorzitter: Door de leden Willems
en Beckers-de Bruijn wordt de
volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de regering
voornemens is de EAJ-subsidie aan
de stichting Klinsj (Zone 3) stop te
zetten;
overwegende, dat de regering door
een uitspraak van de Raad van State
dit voornemen in heroverweging
heeft moeten nemen;
overwegende, dat aan de stichting
Klinsj pas vanaf augustus 1983
EAJ-subsidie is verstrekt en dat
sindsdien aanloopproblemen een
voorspoedige start hebben belemmerd;
spreekt als haar mening uit, dat de
stichting Klinsj alsnog in staat moet
worden gesteld o m , binnen de
geldende voorwaarden van de
EAJ-regeling, haar werkzaamheden te
kunnen voortzetten;
verzoekt de regering, niet tot stopzetting van de subsidiëring over te gaan
en met betrokkene over de voortzetting
in overleg te treden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 61 (18 600-XV).
De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! De situatie van het administratieproject in Den Helder lijkt mij
ongeveer van dezelfde aard. Waarom
heeft de minister in zijn brief daarover
niets gezegd? Wat de afspraak over
Akhnaton en het klussen-kollectief
Amsterdam betreft ben ik voorlopig
tevreden met de verlenging die de
minister in zijn brief aankondigt door
de subsidiëring met drie maanden
voort te zetten. Daarna moeten wij
kijken wat dat heeft opgeleverd.
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Motie
De Voorzitter: Door de leden Leijnse,
Spieker, Groenman, Willems en
Beckers-de Bruijn wordt de volgende
motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat het overleg met de
minister inzake de evaluatie van de

EAJ-projecten

EAJ-projecten op afzienbare termijn
zal worden afgerond;
overwegende, dat de minister heeft
laten weten de subsidie aan een
aantal projecten binnenkort te zullen
beëindigen, waardoor deze in hun
voortbestaan worden bedreigd;
van oordeel, dat ruimte dient te
worden geboden aan overleg gericht
op voortzetting van deze door werkloze
jongeren opgezette projecten;
verzoekt de regering, in afwachting
van het nader overleg met de Kamer,
ten aanzien van projecten geen
onomkeerbare beslissingen te
nemen;
alsook de benodigde overbruggingssubsidies beschikbaar te stellen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 62 (18 600-XV)

D
Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Dit mondeling
overleg is aangevraagd door de vaste
commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid omdat zij bevreesd
was dat een aantal projecten die per 1
januari zullen aflopen tussen de wal
en het schip zal vallen. Dat willen wij
met z'n allen voorkomen.
De minister heeft ter vervanging
van de EAJ-regeling voorstellen
gedaan voor een WJW-regeling. Die
regeling als zodanig is nu niet in
discussie. Daarover zullen wij nog
nader overleg voeren. In dit debat zal
de fractie van het CDA zich beperken
tot de projecten die onder de huidige
subsidieregeling op korte termijn
beëindigd worden en die naar onze
mening wel levensvatbaar zijn. Ik
noem er twee. Allereerst wijs ik dan
op het project in Amersfoort waar aan
spelbegeleiding wordt gëUaan.
Naar de mening van de fractie van
het CDA moeten er voldoende
mogelijkheden zijn tot overname, in
elk geval tot een gedeeltelijke overname via de kinderopvang, waarvoor
gelden beschikbaar zijn gekomen bij
het Ministerie van WVC via de
tweeverdienerswet. Ook andere
mogelijkheden moeten daarbij
bekeken worden.
Bovendien hebben wij begrepen dat
de wethouder van Amersfoort een
toezegging heeft gedaan om voor
1986 zeker twee a drie arbeidskrachten
in vaste dienst te nemen. Dat is een
reden te meer voor de minister om in
overleg met WVC en de gemeente
Amersfoort te treden om voor de wat
langere termijn tot een oplossing te
komen.
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Het tweede project betreft het
klussen kollectief. In een mondeling
oveTreg~fteeft de minister toegezegd
om te bezien of en zo ja, hoe een
bepaalde overbruggingsperiode
overeengekomen kan worden. Ik heb
begrepen dat de gemeente Utrecht
inmiddels bereid is om samen met de
minister naar wegen te zoeken om het
project startkansen te geven. Minister,
laat dit initiatief slagen!
Vervolgens vraag ik de minister of
hij bereid is aan de Kamer een
overzicht te overleggen van alle
projecten die gestart zijn. Wij vernemen daarbij graag wat de stand van
zaken is en welke projecten beëindigd
zullen worden per 1 januari 1985,
opdat wij dit soort overvallen niet
meer behoeven te plegen.
Ten slotte dien ik nog een motie in
waarin de wensen zijn vastgelegd die
ik zoeven heb verwoord.

De heer Nijhuis (VVD): Voorzitter! De
bestrijding van de jeugdwerkloosheid
heeft terecht zeer hoge prioriteit. In dit
kader is onder meer de EAJ-regeling
tot stand gekomen. Kenmerk van deze
subsidieregeling is, dat jongeren de
mogelijkheid geboden wordt om zich
door middel van door hen zelf op te
zetten werkprojecten en bedrijfjes aan
hun werkloosheid te ontworstelen.
Alleen al om die reden is een positieve
benadering geboden.
De EAJ-regeling vertoont echter
een aantal feilen en mankementen en
zal daarom vervangen worden door
een nieuwe en, naar de VVD hoopt,
betere regeling. Tweemaal heeft de
vaste commissie hierover mondeling
overleg gevoerd met de minister.
Beide keren bleek nogal veel verschil
te bestaan tussen de opvattingen van
de gehele of nagenoeg de gehele
commissie en die van de minister. De
minister heeft zich bepaald terughoudend en bijna zelfs halstarrig opgesteld. De VVD betreurt dit in hoge
mate. Het heeft helaas ontbroken aan
de sfeer die nodig is om in gemeen
overleg tot positieve oplossingen te
komen. De discussie zal nu na het
reces in een plenaire behandeling
worden voortgezet. Door deze
vertraging dreigen een aantal projecten de dupe te worden.
De commissie was algemeen van
oordeel dat geprobeerd moet worden
om aflopende projecten - ook de heer
Willems maakte terecht een onderscheid tussen aflopende en lopende
projecten - onder te brengen bij het
reguliere beleid dan wel bij gemeenten. Daarover bestond in de commissie
geen verschil van mening. Er zijn
echter ook lopende projecten en met
name lopende profit-projecten. Juist
die bieden onzes inziens de meeste
kans op duurzame werkgelegenheid.
De EAJ-regeling is onvoldoende op
dit soort projecten toegesneden. Het
vroegtijdig stopzetten van dit soort
projecten is derhalve onzes inziens
onjuist. Om die reden dien ik de
volgende motie in.

Motie
De Voorzitter Door de leden OomenRuijten, Willems, Groenman, Kraaijeveld-Wouters en Beckers-de Bruijn
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
constaterende, dat de huidige EAJ-regeling vervangen gaat worden door
een WJW-regeling;
constaterende, dat over preciese
vorm en inhoud van deze regeling het
overleg nog gaande is;
van oordeel, dat levensvatbare
(EAJ-projecten die per 1 januari 1985
aflopen, zoals het Klussenkollektief te
| Utrecht en het Spelproject te Amersjfoort, nu het overleg nog gaande is
I o.a. ook over mogelijke oplossingen
voor de voortzetting van de werkgelegenheid, niet voortijdig beëindigd
mogen worden;
dringt er bij de regering op aan, met
betrekking tot:
- het klussenproject in overleg te
treden met de gemeente Utrecht om
via een overbruggingsregeling het
project als zodanig te laten voortbestaan;
- de spelopvang te Amersfoort in
overleg te treden met het ministerie
van WVC om o.a. via de middelen
beschikbaar voor kinderopvang de
werkgelegenheid te behouden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 63 (18600-XV).
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Motie
De Voorzitter: Door het lid Nijhuis
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
van oordeel, dat bij de bestrijding van
de jeugdwerkloosheid creatieve en
ook minder gebruikelijke methoden
geboden zijn;
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constaterende, dat vooral (door
jongeren zelf) op te zetten projecten in
de marktsector de meeste kans
bieden op duurzame werkgelegenheid;
constaterende, dat de EAJ-regeling
onvoldoende op dit soort projecten
bleek te zijn toegesneden en dat mede
daardoor een aantal projecten is
geboren 'onder een ongelukkig
gesternte';
van oordeel, dat het onjuist zou zijn
deze projecten vroegtijdig stop te
zetten;
van oordeel, dat deze projecten een
herbeoordeling verdienen op basis
van de nieuwe WJW-regeling c.q. de
startersregeling van Economische
Zaken;
dringt er bij de regering op aan, geen
onomkeerbare beslissingen te nemen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 64 (18600-XV).

D
Minister De Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Voor de EAJ-regeling is
een budget van f35 miljoen beschikbaar. Ik vind dit een verantwoord
budget. Ik vind het niet verantwoord
daar meer geld voor uit te trekken,
gegeven het feit dat een betrekkelijk
beperkt aantal mensen daarvan
profiteert en dat dit geld in een
communicerende verbinding staat
met andere gelden op de begroting,
met name de gelden die voor het
jeugdwerkplan beschikbaar zijn.
EAJ-projecten zijn riskante projecten. Ik ben graag bereid, die projecten
het voordeel van de twijfel te geven.
Als ik echter zie dat een bepaald
project niet lukt en het niet meer
verantwoord is, daaraan geld te
besteden, moet mijns inziens zo'n
project desnoods tussentijds kunnen
worden beëindigd. Ik heb een eigen
verantwoordelijkheid voor het
uitgeven van die gelden. Op grond
daarvan moet ik beslissingen nemen.
Het oordeel over die beslissingen laat
ik graag aan de Kamer over.
Mevrouw Groenman en alle andere
sprekers hebben het speeltuinproject
Amersfoort genoemd. Zij vermeldden
dat het overleg met de gemeente is
stuk gelopen. De gemeente heeft
geen middelen ter beschikking in 1985
en krijgt deze misschien in 1986 voor
twee a drie mensen. Dit betekent dat
dit project nog een jaar gefinancierd
zou moeten worden op kosten van de
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EAJ-regeling. Aangezien andere
projecten bij ommekomst van de
subsidietermijn zonder aansluitende
subsidie zijn gestopt en nog zullen
worden gestopt, lijkt heLmij niet
redelijk om d i t v o q r h e t speeltuinprojecTwélte doen, temmeer orndai ur
uitputtend is overlegd met het
departement van WVC. Dit is uitge'mond in een beslissing van WVC om
dit project niet te subsidiëren op
grond van de volgende overwegingen.
Dit soort activiteiten valt niet onder
het door de regering geformuleerde
standpunt over de kinderopvang.
Het project past niet binnen het
beleid met betrekking tot jeugd- en
jongerenwerk. Dat is overigens
gedecentraliseerd via een rijksbijdrageregeling. Bovendien zou subsidiëring tot onoverzienbare en ongewenste
precedentwerking leiden. Dat betekent
dat er van de kant van WVC geen
enkele mogelijkheid is om dit project
over te nemen qua subsidieverlening
en dat de gemeente Amersfoort
wellicht over een jaar een zeer
beperkt deel kan overnemen. Ik vindt
het dan ook niet verantwoord om
daaraan EAJ-gelden te besteden. Dat
geld kan dan namelijk niet worden
besteed aan andere, meer kans
biedende projecten.
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters
(CDA): Nu is het jammer dat de
Minister van WVC er niet is. Hier was
namelijk een regeringsstandpunt over
de kinderopvang aan de orde. De
Kamer heeft niet aanvaard dat er
volgens dat standpunt helemaal niets
beschikbaar was voor kinderopvang.
Wij hebben daarover in twee UCV's
gesproken. De regering is ten slotte
zelf gekomen met 15 min. voor
experimentele zaken die hiermee
afgedekt zouden kunnen worden. De
kinderopvang in Amersfoort is maar
een klein puntje, maar het was wel de
bedoeling om dat onder te brengen
bij die 15 min. Ik verzoek de staatssecretaris dan ook dringend om de
Minister van WVC daarvan te overtuigen. Anders moeten wij hem zelf
benaderen. De motie ligt er in ieder
geval.
Minister De Koning: Ik laat het graag
aan u over om mijn collega van WVC
te overtuigen. Ik heb mijn best gedaan
en het is niet gelukt. De Minister van
WVC heeft op zakelijke gronden
gezegd, dat het niet gebeurt.
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
De argumentatie is fout. De regering
heeft ten aanzien van de kinderopvang
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een standpunt ingenomen en dat naar
de Kamer gezonden. Dat was het
begin van de discussie in de twee
UCV's. Het einde van de twee UCV's
was anders. Toen was er f 15 min.
voor experimenten onder andere in
de sfeer van de EAJ.
Minister De Koning: Ik ben van
mening dat er verder geen EAJ-gelden
aan dat project moeten worden
besteed.
De heer Willems (PSP): De Kamer
heeft die 15 min. onder meer voor die
projecten gereserveerd. Dat heeft de
regering toen in dank afgenomen en
geaccepteerd. Er is toen geen uitzondering gemaakt voor Amersfoort. Als
het project niet door WVC wordt
gesubsidieerd, via die f 15 min., moet
Sociale Zaken een bepaald bedrag
van die f 15 min. overnemen om dat
experiment te kunnen laten doorgaan
en om het in de toekomst in vast
beleid om te kunnen zetten. Nu wordt
het geld wel door de regering overgenomen, maar de bestemming die de
Kamer eraan heeft gegeven, wordt
selectief overgenomen. Dat is toch
vreemd?
Minister De Koning: De Kamer
controleert de bestemming van
EAJ-gelden.
De heer Willems (PSP): En ook de
bestemming van die f 15 min.
Minister De Koning: Dat mag u doen,
maar daarover moet u niet met mij
spreken. Die f 15 min. is op zich
voldoende om een aantal projecten te
financieren. Het is dus niet de vraag
of er voldoende geld is, maar of het
binnen de criteria valt van hetgeen
men in de toekomst met die f 15 min.
denkt te financieren.
Over het project Zone 3 is er een
uitspraak van de Raad van State, die
een schorsing van het besluit tot
beëindiging van de subsidie inhoudt.
In samenhang met het feit dat de
behandelingsprocedure zo gekozen is
dat het bezwaarschrift als een verzoekschrift wordt behandeld, zal, tot de
beslissing over het beroepschrift is
gevallen, subsidie worden verleend.
De procedure gaat dus gewoon door,
maar de subsidie wordt niet beëindigd
voordat de procedure tot een einde is
gebracht. Daarom moet ik de aanvaarding van de motie van mevrouw
Beckers ontraden.
Over het klussenproject in Utrecht
is op 12 decerrïBer jongsfJedeh^—
overleg gevoerd met de wethouders
Economische Zaken van Utrecht. De
wethouder heeft gezegd dat zij op den
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duur wel nieuwe mogelijkheden ziet
voor dat project in de marktsector,
maar dat de gemeente dan opdrachtgever moet zijn. Het project moet dan
werken tegen concurrerende prijzen.
Voor het ombouwen naar een bedrijfsmatige organisatie is tijd nodig, maar
de stichting kan binnen een week met
een nieuw plan komen, waarin staat
hoe de ombouw tot stand zal worden
gebracht binnen een periode van vier
maanden.
Er zal dan gevraagd worden om een
overbruggingssubsidie voor een
periode van vier maanden. Als dat
plan behoorlijk onderbouwd is en
met name op het punt van de concurrentievervalsing met andere bouwbedrijven geen onoverkomelijke problemen oproept, ben ik graag bereid om
v o o r y i e j maanden een^yef&fttg>giiTgssubsidie toè~Té"j<e_nnenrDan loopt het
"pröléct ook qua overbruggingssubsidie in de pas met vergelijkbare
projecten.
Er is ook gesproken over het
administratieproject Den Helder. Daar
is het eind van de subsidieperiode al
op 1 september jongstleden bereikt.
Het project heeft toestemming van de
bedrijfsvereniging om met behoud
van uitkering enige tijd verder te
gaan. Ik zie geen redenen waarom dat
project opnieuw onder de EAJ-regel ing
moet worden gebracht.
Onder andere de heer Leijnse heeft
aangevoerd, dat er een afspraak is om
geen projecten te beëindigen voordat
het overleg met de Kamer is afgerond.
Neen, er is met de Kamer afgesproken,
dat projecten na vier jaar qua subsidiëring worden beëindigd en daar
houd ik mij ook aan. Projecten die
voor die tijd doodlopen - dat zijn er
een aantal geweest - moeten natuurlijk
eerder beëindigd worden, omdat het
geen zin heeft goed geld naar kwaad
geld te gooien. Als een project het
einde van de subsidieperiode heeft
bereikt, dan zijn er maar zeer beperkte
mogelijkheden voor een overbruggingssubsidie.
De heer Leijnse (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik citeer de Minister uit de
Handelingen van die begrotingsbehandeling, zeggende dat het hem alleszins
redelijk lijkt, eerst de evaluatierapporten af te wachten en daarover met de
Kamer te spreken, alvorens definitieve
maatregelen te nemen. Dat slaat op
projecten die vrij binnenkort de
gestelde einddatum zullen bereiken.
Minister De Koning: Dat betekent niet,
dat de subsidieperiode zal worden
verlengd, behalve als er levensvatbare
alternatieven zijn.
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De heer Leijnse (PvdA): Dat onderzoek
naar levensvatbare alternatieven zou
er niet toe hoeven te leiden, dat de
subsidieperiode sowieso wordt
verlengd, maar wel, dat in de periode
waarin onderzoek wordt verricht naar
de mogelijkheden van continuïteit, er
in ieder geval ruimte gecreëerd wordt.
Minister De Koning: In de periode
waarin een onderzoek verricht moet
worden, wordt die ruimte ook gecreeerd. Het onderzoek moet dus verricht
worden voor ommekomst van de
subsidieperiode. Dat gebeurt dan ook.
Met het klussencollectief Utrecht is
het kantje boord. Op basis van het
onderzoek naar levensvatbare
alternatieven is inderdaad een
overbruggingssubsidiëring voor een
beperkte termijn mogelijk.
Op grond van wat ik heb gezegd
ontraad ik ook de motie-Oomen-Ruijten/Willems/Groenman/KraaijeveldWouters. Evenzeer ontraad ik de
motie van de heer Nijhuis en die van
de heer Leijnse.
Mevrouw Oomen heeft gevraagd
om een overzicht van projecten die
zijn beëindigd. Dat overzicht plus de
redenen van beëindiging kan ik
verschaffen.
Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Ik vroeg
eigenlijk om een overzicht van de
totale stand van zaken, dus een
overzicht van wat per 1 januari wordt
beëindigd en van de follow up
volgend jaar.
Minister De Koning: Ik kan
die gegevens verstrekken.
De heer Nijhuis heeft gezegd, dat er
een afstand is tussen de commissie
en de minister. Dat kan qua sfeer, qua
psychologie het geval zijn. Het gaat
mij erom EAJ-projecten zo redelijk en
billijk mogelijk, ook ten opzichte van
elkaar, te behandelen en verder gaat
het mij erom ruimte te maken, ook in
financiële zin, voor een andere opzet
van deze projecten, zodat ze meer
levensvatbaar zijn en meer aan hun
bedoelingen beantwoorden.
De Voorzitter: Ik stel voor, de spreektijd in tweede termijn te bepalen op
een minuut per fractie.
Daartoe wordt besloten.

D
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! Het is heel duidelijk: de
minister blijft gewoon keihard bij zijn
standpunten inzake alle projecten en
alle moties.

Ik denk toch, dat het spelprojectAmersfoort behoorlijk tussen wal en
schip raakt. Deze minister trekt zijn
handen ervan af. Het was een EAJ-project en dat wil de minister niet verder
financieren. Nu is het verder
's ministers pakkie-an niet meer. De
Minister van WVC heeft het als
experimenteel kinderopvangproject,
vallend onder Sociale Zaken, en met
een naam die niet meteen aan
kinderopvang doet denken, waarschijnlijk gewoon over het hoofd
gezien.
Ik denk, dat de naam speeltuinverband de ministers misschien niet
meteen aan kinderen doet denken,
maar mij in ieder geval wel. Ik vind
toch, dat opnieuw met de Minister
van WVC overleg moet worden
gevoerd over de f 15 miljoen. Het is
heel uitdrukkelijk de bedoeling van de
Kamer geweest, ook zo'n project
onder die f 15 miljoen te laten vallen.

D
De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! Ik zal geen moeite meer
doen de minister nog te overtuigen.
Dat lijkt mij tevergeefs. Ik wil wel een
paar dingen rechtzetten. De minister
spreekt hier toch altijd namens de
regering en de regering spreekt met
één mond. Ik vind het daarom
onvoorstelbaar, dat de minister zegt:
ga maar met mijn collega praten. Ik
vind dat geen pas geven. In die
functie kan de minister zich niet
achter zijn eigen portefeuille verschuilen.
Wat zone 3 betreft wijst de minister
de motie-Beckers, zoals hij haar
noemde, maar hij zal de motie-Willems/Beckers, bedoeld hebben, af,
omdat hij vindt, dat hij gewoon de
beroepschriftenprocedure in de
richting van beëindiging moet
afwikkelen.
Het zal de minister inmiddels
duidelijk zijn - argumenten hebben
weinig zin meer - dat wij proberen die
beroepschriftenprocedure stop te
zetten en tot voortzetting van het
subsidie te komen.
Wat het klussencollectief betreft,
heeft de minister gezegd, dat er
binnen één week een concreet plan
moet zijn. Dat zei hij vorige week ook.
Blijkbaar is die termijn wat rekbaar Ik
neem aan dat hij dat dan niet op eerste
kerstdag wil hebben. Ik zou graag de
toezegging van de minister willen
horen, dat ter zake van die termijn
enige soepelheid in acht wordt
genomen.

D

veel geïnvesteerd: overheidsgeld en
ook anderszins. Alle inzet zou erop
gericht moeten zijn o m die investeringen te doen renderen en de projecten
op een andere basis voort te zetten.
Dat laat de verantwoordelijkheid
van de minister onverlet om een
beslissing te nemen over voortgang
van projecten. Hij heeft echter gezegd,
dat hij hierover met de Kamer in goed
overleg zal treden. Daar gaat het ons
om. Wij willen dat overleg met de
Kamer hebben en tevens willen wij,
dat pas naafronding over die projecten
een beslissing wordt genomen.
Het valt mij op, dat tussen hetgeen
de heer Nijhuis heeft gezegd alsook
de bewoordingen van zijn motie en
hetgeen ik heb gezegd, een grote
mate van overeenkomst is. Het
dictum van de twee moties is bijna
hetzelfde. In de overwegingen van de
heer Nijhuis is sprake van een zekere
vernauwing. Wij zullen de motie van
de heer Nijhuis steunen, hoewel ik
een bredere motie meer aangewezen
acht.

D
Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! De fractie van
het CDA vertrouwt op een volledige
inzet van de minister om de werkgelegenheid aldaar waar te maken.

D
De heer Nijhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik sprak in eerste termijn
over de sfeer, de afstand tussen de
commissie en de minister. Dit debat
heeft datgene, wat ik heh gezegd,
bevestigd. Ontraden, ontraden,
ontraden.... ik ontraad de minister om
dat allemaal maar te ontraden. Ik
denk, dat het niet zal helpen. Eén ding
lijkt mij dan nuttig: snel stemmen.
Ik dank de vertegenwoordiger van
de PvdA voor de steun aan mijn
motie. Ik kan hem toezeggen, dat ik
zijn motie zal steunen.

D
Minister De Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Ik ben graag bereid nog
eens met mijn collega van WVC te
spreken over het speeltuinproject
Amersfoort. Ik ben het niet eens met
de heer Willems, dat het geen pas
geeft om je achter je collega te
verschuilen. Ik ben dat ook niet van
plan. Het geeft wel pas om naar je
collega te verwijzen. Binnen de
eenheid van het kabinet zijn er
onderscheidene taken, die door de
onderscheidene ministers worden
behartigd. Het is best mogelijk, dat
wanneer zaken aan de orde komen,

De heer Leijnse (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! In vele EAJ-projecten is
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een collega betreffende, die verwezen
worden naar een discussie met die
collega. Ik ben bereid hierover met
mijn collega te praten. Als dat gesprek
uitloopt op een herhaling van zetten
dan zit er niets anders op dan de
subsidëring aan dat project te beëindigen.
Ik ben het niet eens met de opvatting
van de heer Willems, dat de procedure
ter zake van 'Zone-3' moet worden
gestopt. Het project blijft verre achter
bij de verwachtingen. Bij verdere
subsidiëring - langer dan nodig is om
de rechtszekerheid te waarborgen wordt goed geld naar kwaad geld
gegooid. Dat ben ik niet van plan.
De heer Willems (PSP): Wil de
minister als de moties van de heren
Nijhuis en Leijnse worden aangenomen zijn standpunt in heroverweging
nemen?
Minister De Koning: Ik loop niet
vooruit op mijn standpuntbepaling. Ik
heb aanvaarding van de moties
ontraden. Ik vertrouw erop dat de
Kamer dat advies ter harte zal nemen.
De heer Nijhuis (VVD): Tijdens de
commissievergadering is gevraagd
om documentatie over 'Zone-3' over
te leggen. Ik heb die nog niet gehad;
zij komt spoedig. Mede aan de hand
daarvan wil ik een oordeel over dat
project vormen.
Minister De Koning: Alleen over
'Zone-3'?
De heer Nijhuis (VVD): Dat was de
vraag in de commissie.
Minister De Koning: Dat kan zeker. Ik
verzeker de heer Nijhuis, dat de
inhoud van die documentatie hem de
haren te berge zal doen rijzen.
De heer Nijhuis (VVD): Dat hangt
ervan af.
Minister De Koning: Ik ben graag
bereid ten aanzien van het klussenproject in Utrecht soepelheid té~betrachten. Wij kijken echt niêTop een week.
Als men erin slaagt voor 1 januari met
een redelijk voorstel te komen, dat
echt kans van slagen heeft en dat
binnen een aantal maanden kan
worden gerealiseerd, zal ik daar graag
op ingaan.
Ik ben het helemaal eens met de
heer Leijnse dat wij alles moeten
doen om EAJ-projecten, waarin veel
geïnvesteerd is, levensvatbaar te
doen zijn. Ze moeten zich echter
daartoe wel lenen. Het moet kunnen
binnen de afgesproken periode, zoals
die is opgenomen in de raamregeling
voor de EAJ-projecten.
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Mevrouw Oomen kan rekenen op
mijn volledige inzet, zowel wat betreft
de projecten die gestart zijn als de
projecten die wij nog willen starten,
om tot een meer gezonde basis te
komen. Die twee doelstellingen
moeten niet met elkaar in strijd
komen.
De heer Nijhuis heeft gezegd: Ik
ontraad u, te ontraden. Ooit heeft op
de muren in Parijs gestaan: Het is hier
verboden te verbieden. Daar was ik
zeer door gecharmeerd.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, aanstaande
donderdag over de moties te stemmen.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is de behandeling van
het verslag van een mondeling
overleg over de Wet terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (18600XV, nr. 60).
De beraadslaging wordt geopend.

komen tot een samenwerkingsorgaan
waarin zijn ondergebracht de Stichting
Werkmetaal, de Wervenpool, de
Stichting Drechtmetaal en de Stichtingen Metaalopleidingen Rijnmond. Dat
is een unieke vorm van samenwerking,
die vakopleiding en tewerkstelling in
een flexibele arbeidsmarkt samenbrengt. Dit alles zal geen doorgang
vinden als de artikelen 14a en 14b
worden geschrapt. Bovendien zal
iedere controle op deze opnieuw
gespannen regionale arbeidsmarkt
verloren gaan.
Ook het door de minister aan de
Regionale Raad voor de Arbeidsmarkt
Zuid-Holland gevraagde advies geeft
in zeer harde bewoordingen aan
welke risico's het schrappen van deze
artikelen met zich meebrengt. Daarom
wil ik op dit punt een motie indienen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Vos en
Spieker wordt de volgende motie
voorgesteld:

D
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De heer Vos (PvdA): Mijnheer de
gehoord de beraadslaging;
Voorzitter! In het kader van de
overwegende, dat de artikelen 14a en
dereguleringsoperatie is de Minister
14b in de voorschriften behorende bij
van Sociale Zaken voornemens de
de Wet op het terbeschikking stellen
artikelen 14a en 14b van de voorschrifvan arbeidskrachten zijn opgenomen,
ten, die horen bij de Wet op het ter
om de ontwikkeling van de arbeidsbeschikking stellen van arbeidskrachmarkt in de metaalindustrie in de
ten, te schrappen. Deze artikelen
regio's Rijnmond en Drechtstreek
houden verband met het verbod op
beter te kunnen beheersen;
het uitlenen van arbeidskrachten in de
metaalindustrie in de regio's Rijnmond
van mening, dat werkgevers- en
en Drechtstreek. De reden waarom
werknemersorganisaties in deze
deze voorschriften aan de artikelen
regio's de gelegenheid moeten
zijn toegevoegd, is duidelijk.
hebben, op basis van art. 2 van deze
Een periode van grote spanning op
wet, controleerbare flexibele arbeidsde arbeidsmarkt met ongecontroleerde
marktinstrumenten verder te ontwikkeactiviteiten van koppelbazen in het
len;
industriegebied rondom Rotterdam
constaterende,
dat het door de
en Dordrecht leidde in 1970 tot een
regering
gevraagde
advies van de
geweldige escalatie die uitmondde in
Regionale Raad voor de Arbeidsmarkt
de zogenaamde f 400-golf. Deze actie
Zuid-Holland ten opzichte van het
spreidde zich uit over het hele land,
schrappen van beide artikelen
leidde tot loonsverhogingen in alle
negatief is;
bedrijfstakken maar heeft niet tot een
betere heheersing van de arbeidsmarkt
dringt er bij de regering op aan, de
geleid. Die betere beheersing moest
artikelen 14a en 14b van de voorschrifworden gezocht in het toevoegen van
ten, behorende bij de bovengenoemde
de artikelen 14a en 14b aan de
wet, te handhaven,
voorschriften. Het uitzendverbod
en gaat over tot de orde van de dag.
heeft met al zijn beperkingen goed
Naar mij blijkt, wordt deze motie
gewerkt. Sinds augustus 1983 hebben
voldoende ondersteund.
werkgevers en werknemers in de
metaalindustrie op basis van artikel 2
Zij krijgt nr. 65 (18600-XV).
van die wet de Stichting Werkmetaal
opgericht, die als flexibel arbeidsmarktD
instrument uitstekend werkt.
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer
Werkgevers en werknemers werken
de Voorzitter! Ik ben nog steeds blij
hard om binnen enkele weken te

EAJ-projecten
Wet terbeschikkingstelling van
arbeidskrachten

2526

Groenman

Er is nog een ander argument dat
wordt gehanteerd tegen opheffing
van het uitzendverbod en wel dat het
als gevolg van het niet optimaal
functionerende Rijnmetaal, opgerichte
Werkmetaal nu de werkzaamheden
combineert met opleidingen. Wij
vinden die combinatie met opleidingen
een goede zaak, maar geen argument
om uitzendbureaus langer te weren
uit de metaalsector in Rotterdam.
Het verschijnsel uitzendbureaus
komt tegemoet aan een heel duidelijk
bestaande maatschappelijke behoefte,
zowel van de kant van het inlenende
bedrijfsleven - ook de overheid heeft
behoefte aan arbeidskrachten - als
van de kant van de werknemers. Voor
een uitzendkracht kan tijdelijk werk
om heel uiteenlopende redenen
aantrekkelijk zijn. De fractie van D'66
ziet geen enkele reden om het
functioneren van uitzendbureaus te
dwarsbomen door vergunningvoorschriften die verder strekken dan het
voorzien in een noodzakelijke waarborgen. Wij steunen daarom de regering.

dat ik de goede tekst bij het goede
agendapunt voorlees!
Mijn fractie ondersteunt het voorstel
van de minister met betrekking tot de
artikelen 14a en 14b van de vergunningsvoorschriften voor de uitzendbureaus, dat erop neerkomt dat het
bestaande verbod voor uitzendbureaus om in Rotterdam en omstreken
personeel uitte zenden in de sector
van de metaal wordt opgeheven. De
fractie van D'66 heeft ook bij eerdere
gelegenheden laten weten, geen
reden te zien voor dit verbod. Wij
waren dan ook blij te zien, dat de
Commissie Deregulering onder
leiding van prof. Van der Grinten tot
dezelfde conclusie kwam.
Eén van de argumenten, die
worden gebruikt om de uitzendbureaus ook in de toekomst bedoeld
verbod te blijven opleggen, is dat het
opheffen van de thans nog bestaande
monopolistische situatie zou leiden
tot een toename van de kans op
fraude, met name in de sfeer van de
koppelbazen. Die redenering is naar
het oordeel van mijn fractie niet vol te
houden. Zou het waar zijn, dan zou
immers in bij voorbeeld Amsterdam
en in de rest van Nederland, waar het
verbod voor de particuliere uitzendbureaus op het uitzenden van personeel
in de metaalsector niet bestaat, de
fraude aanmerkelijk hoger moeten zijn
dan in Rotterdam.
Dat nu lijkt ons niet het geval te zijn.
Bestaan daarover bij de regering wel
indicaties? Eerder nog zou er aanleiding bestaan voor een tegengestelde
conclusie. In het ISMO-rapport wordt
gewezen op het feit dat het verbod op
uitzendarbeid in de bouw, de koppelbazen in die sector juist de ruimte
geeft. Afgezien van het feit dat
beperken van concurrentie.geen
middel kan zijn in de bestrijding van
fraude, want de Wet ketenaansprakelijkheid is waar het om koppelbazen
gaat een beter middel, is het unfair
om de uitzendbureaus aan te wrijven
dat hun concurrentie zou leiden tot
grotere fraude.
Uitzendbureaus zijn bedrijven die
op een volstrekt legale en adequate
manier tegemoetkomen aan de vraag
naar tijdelijke arbeidskrachten. Daar is
niets frauduleus aan, hetgeen ook
blijkt uit het verslag over het functioneren van de Wet op het ter beschikkking stellen van arbeidskrachten.
Door vergroting van het aanbod op
de markt van tijdelijke arbeidskrachten
en opheffing van het verbod wordt
eerder de markt voor koppelbazen
kleiner in plaats van groter.

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Rijnmond levert een
bewijs voor onze opvatting dat de
regionale arbeidsmarkt een tripartite
en brede besturing behoeft.
De door mij gedane suggestie om
de mening van de regionale raad voor
de arbeidsmarkt te vragen is opgevolgd. Ik teken hierbij aan dat die raad
eigener beweging zulks al veel eerder
had behoren te doen.
Een goede oplossing van de
huidige problemen, overigens
veroorzaakt door het herenakkoord
waardoor een deel van dit huis weer
verafschuwd werd, lijkt mij deze.
Werkgevers en werknemers in de
betrokken sector sluiten een overeenkomst in een afrol-systeem. Wanneer
bij bedrijven vacatures bestaan,
wendt het desbetreffende bedrijf zich
eerst tot de pool. Wanneer de pool
niet kan voorzien, wendt het bedrijf
zich vervolgens tot het arbeidsbureau
in het betrokken gebied.
Indien ook dat niet kan voorzien in
die vacature komen de mogelijkheden
van buiten het gebied aan de orde.
Daarbij wordt ruim baan geboden aan
het bonafide uitzendwezen op de
gebruikelijke voorwaarden. Het weren
van het bonafide uitzendwezen roept
vermoedelijk meer kansen op voor
malafide praktijken en dus voor
allerlei gespuis dat wij daar niet
wensen te zien.
Ik verzoek de minister derhalve
artikel 14a en 14b gedurende ongeveer
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een half jaar buiten werking te
houden en aan partijen te vragen,
inclusief het bonafide uitzendwezen,
een sluitende overeenkomst aan te
gaan, zoals ik heb aangegeven.

D
De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! Aan het mondeling
overleg op 15 november heeft mijn
fractie door omstandigheden niet-kunnen meedoen. Toch heb ik er behoefte
aan, onze opvatting voor het voetlicht
te brengen, waarbij het vooral gaat
om het inlenen van uitzendkrachten in
het Rijnmondgebied. Ik ben nieuwsgiering naar de reactie van de minister
op het pittige commentaar van de
regionale raad voor de arbeidsmarkt
dat wij inmiddels hebben ontvangen.
De PSP heeft in het algemeen al
veel moeite met de functie van
uitzendbureaus. Het vergt te veel tijd
o m dat in dit kader nog eens toe te
lichten, maar voor ons moeten er
extra redenen om een bestaand
verbod op uitzendkrachten in een
bepaalde sector, zoals hier de metaal,
op te heffen.
De brieven van de Industriebonden
van CNV en FNV, van verschillende
ondernemingsraden en van de
gemeente Rotterdam, maken duidelijk
dat zo'n besluit op dit moment zeer
onverstandig zou zijn en zelfs het
fenomeen koppelbazen weer oproept.
Een beroep op deregulering van de
arbeidsmarkt en de inkomensvorming
maakt op ons helemaal geen indruk.
Het ziet er meer naar uit dat het een
opzetje is o m Shell en Esso van dienst
te zijn, terwijl op grond van het
herenakkoord je juist de service van
hen verwacht in onze richting in
plaats van andersom. Voorzitter, ik
sluit mij daarom graag aan bij de
motie die door de heer Vos is ingediend.

D
De heer Nijhuis (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! De VVD-fractie is in
principe voorstander van het opheffen
van het verbod dat is neergelegd in
de reeds genoemde artikelen 14a en
14b. Uitzendbureaus zijn namelijk
volstrekt gereglementeerd en derhalve
ook volstrekt onvergelijkbaar met
koppelbazen. Het in één adem
noemen van beide is naar ons oordeel
onjuist. Maar het onverkort handhaven
van het verbod dat is neergelegd in
de artikelen 14a en 14b zou wel eens
het tegenovergestelde kunnen
bewerkstelligen van hetgeen juist
door de heer Vos wordt beoogt. Het
zou de koppelbazen namelijk wel eens
in de kaart kunnen spelen.
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Nijhuis
Alles afwegende kan ik mij wel
vinden in de compromisaanpak die
door de heer Weijers naar voren is
gebracht.

D
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! In de bouwsector geldt
een landelijk uitzendverbod, in de
metaalsector geldt een regionaai verbod. Daar moeten dan wel
goede argumenten voor zijn, aldus de
minister. Hij spreekt zelfs van absoluut
dwingende omstandigheden. Een
argument is ook het streven naar
deregulering. De SGP-fractie is het
daarmee eens. Daarom steunt deze
fractie het streven van de minister om
te geraken tot opheffing van het
verbod tot uitzending in de metaalsector. Het gaat daarbij dus om de artikelen 14a en 14b van de vergunningvoorschriften.
Onderzoek heeft ons opgeleverd dat
de vakbeweging uiteindelijk ook
gedifferentieerd over het voornemen
van de minister denkt; er zijn voor- en
tegenstanders. Het gaat bij dit alles
om de beantwoording van de vraag
naar de arbeid op een flexibele wijze
en met honorering van een eventuele
geografische mobiliteit. Eén nieuw
aspect in deze discussie - althans
voor mij nieuw - in de meest recente
stukken, waaronder de brief van de
Regionale raad voor de arbeidsmarkt,
is de relatie van het op te roepen
effect tot de bij- en omscholing in de
metaal, waarvan de doelstelling is om
hoogwaardig montagepersoneel te
verkrijgen. Is dat echt een nieuw
gezichtspunt en, zo ja, hoe reageert
de minister daarop?

D
Minister De Koning: Mijnheer de
Voorzitter! In ben inderdaad van
verschillende zijden benaderd, door
organisaties, door de Regionale raad
voor de arbeidsmarkt, met argumenten
voor en tegen het opheffen van het
inleenverbod in Rijnmond en in de
Drechtstreek voor de metaalindustrie.
Het inleenverbod is overigens niet de
enige mogelijkheid om over extra
arbeidskrachten te kunnen beschikken.
Ook allerlei onderaanneming kan in
die behoefte voorzien.
Werkgevers en werknemers in de
metaalindustrie in dit gebied zijn tot
de conclusie gekomen dat opnieuw
hun pogingen geïntensiveerd moeten
worden om te komen tot een gemeenschappelijke besturing van de arbeidsmarkt, een gemeenschappelijk beheer
van de werven-pools en ook een
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gemeenschappelijke aanpak van de
om- en bijscholing. Ik realiseer mij dat
het inleenverbod in dit gebied nu 13
jaar bestaat en dat men geruime tijd
heeft gehad, en kennelijk ook genomen, om totzo'n gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid te komen. Maar
ik constateer toch ook met vreugde
dat de bereidheid nu bij alle betrokkenen aanwezig lijkt te zijn om die
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te dragen. Ik ben van mening dat
wij dat, zo enigszins mogelijk, toch
een kans moeten geven.
Ook op grond van de gesprekken
die ik met betrokkenen heb gevoerd,
sta ik sympathiek tegenover het
compromis dat de heer Weijers heeft
gesuggereerd, namelijk om voorlopig
het inleenverbod in het Rijnmond- en
Drechtstreekgebied voor een beperkte
periode te handhaven, bij voorbeeld
voor een half jaar, om in die periode
tegen partijen te zeggen dat men
overleg moet plegen en dat de
uitkomst van dat overleg zou moeten
zijn dat de pool een zekere voorrangspositie krijgt in die zin, dat bedrijven die
mensen nodig hebben zich allereerst
tot de pool wenden, en dat pas indien
de pool niet in een behoefte kan
voorzien en ook het Gewestelijk
arbeidsbureau zegt geen mensen met
de vereiste kwalificaties beschikbaar
te hebben, inlenen van buiten het
gebied - want binnen het gebied zijn
ze dan kennelijk niet - mogelijk is.
Bekijk dan na een halfjaar of
partijen erin geslaagd zijn in dit
opzicht tot een vruchtbare samenwerking en tot sluitende afspraken te
komen. Ik denk dat dit een redelijk
compromis is dat partijen alle mogelijkheden biedt het beheer van de
arbeidsmarkt zo goed mogelijk te
regelen. Ik neem mij voor langs deze
lijnen te gaan besluiten ten aanzien
van 14a en 14b.
Het spijt mij. Voorzitter, dat, een
van de zeldzame malen dat mevrouw
Groenman de regering ondersteunt, ik
haar maar ten dele van dienst kan
zijn.

D
De heer Vos (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb er in eerste termijn
al op geduid dat ik juist de combinatie
van scholing en tewerkstelling
essentieel vind in de zaak die nu aan
de orde is. Ik heb geprobeerd erop te
wijzen dat op het moment dat 14a en
14b zouden worden geschrapt er een
groot gevaar dreigt. Centraal in
hetgeen hier aan de orde is, is het
standpunt van de regionale raad voor
de arbeidsmarkt, die zich in deze
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kwestie zeer duidelijk uitgesproken
heeft.
Als de minister hier duidelijk zegt dat
hij wil ingaan op de suggestie van de
heer Weijers, betekent dat dan dat hij
niets schrapt zolang dat overleg
plaatsvindt? Is de minister bereid,
voordat hij een beslissing zal nemen
op basis van het overleg dat plaatsvindt, opnieuw naar de Kamer te
komen o m daarvan mededeling te
doen, zodat wij daarover opnieuw een
oordeel kunnen vormen?
De heer Weijers (CDA): Voorzitter!
Voor alle duidelijkheid: essentieel bij
mijn opmerking is een termijn van
een halfjaar.
De heer Vos (PvdA): Ja, dat heb ik
begrepen. Ik denk dat het ook in een
halfjaar kan gebeuren als daar
verstandige mensen aan het woord
zijn.

D
De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! Wordt de Kamer geïnformeerd over de afloop van het nader
beraad voordat de minister alsnog
een nieuwe beslissing over de
artikelen 14a en 14b gaat nemen?

•
Minister De Koning: Mijnheer de
Voorzitter! Ik begrijp heel goed dat er
overleg zal moeten plaatsvinden
gedurende maximaal een halfjaar,
liefst aanzienlijk korter, opdat wij
tijdig kunnen zien aankomen wat er
over een half jaar gaat gebeuren.
Zodra dat overleg leidt tot beslissingen
zal ik de Kamer daarover informeren
en ook over het standpunt dat ik dan
ten aanzien van dat overleg inneem.
De heer Vos (PvdA): Nu de toezegging
van de minister zo concreet is, wil ik
de door mij in eerste termijn ingediende motie aanhouden totdat de
minister weer rapporteert aan de
Kamer.
De Voorzitter: Op verzoek van de
heer Vos stel ik voor, zijn motie
(18 600-XV, nr. 65) van de agenda af te
voeren.
Daartoe wordt besloten.
De beraadslaging wordt gesloten.

Aan de orde is de behandeling van
het verslag van een mondeling
overleg over het startersbeleid
(17 553, nr. 45).
De beraadslaging wordt geopend.

2528

D
De heer Schartman (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Gelukkig staat het
verslag van het mondeling overleg nu
reeds op de agenda. Dat is belangrijk
om nog deze week een kameruitspraak
te kunnen vragen. Ik heb de eer u
namens mijn fractie twee moties voor
te leggen.
Moties
De Voorzitter: Door de leden Schartman en Oomen-Ruijten worden de
volgende moties voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de werkvereniging
een waardevolle vorm van startend
ondernemen is;
overwegende, dat in de nieuwe
startersregeling voor werkverenigingen geen mogelijkheden tot inkomensen kapitaalhulp worden geboden;
constaterende, dat werkverenigingen
enerzijds door de regering worden
gestimuleerd en anderzijds het
praktisch functioneren niet wordt
bevorderd;
verzoekt de regering, op korte termijn
belemmeringen weg te nemen en om
aan te geven op welke wijze werkverenigingen financiële hulp kunnen
krijgen en daarover de Kamer spoedig
te rapporteren,
en gaat over tot de orde van de dag.
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat het kabinet in de
loop van het jaar voorstellen heeft
geformuleerd ter zake van het via de
Rz-regeling verstrekken van inkomenshulp en van kapitaalhulp tot maximaal
f25 000 aan startende ondernemers
vanuit een werkloosheidspositie;
constaterende, dat deze voorstellen
nog steeds niet operationeel zijn
gemaakt en dat hierdoor in het land
grote onzekerheid en onduidelijkheid
is ontstaan;
van oordeel, dat mensen die vanuit
een uitkeringssituatie een eigen
bedrijf willen beginnen in een achterstandpositie verkeren;
van oordeel, dat hierdoor bij de
bestrijding van de werkloosheid
additioneel beleid in de vorm van
inkomens- en kapitaalhulp voor
startende ondernemers vanuit een
werkloosheidspositie alleszins
gerechtvaardigd is;
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verzoekt de regering, het daarheen te
leiden dat bovengenoemde voorstellen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
per 1 april 1985 tot uitvoering worden
gebracht,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, worden deze moties
voldoende ondersteund.
Zij krijgen respectievelijk de nrs. 46 en
47(17 553).
De heer Schartman (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! De eerste motie spreekt
voor zich zelf. Over de andere motie
wil ik het volgende opmerken. Het
startersbeleid is al langdurig in
gemeen overleg tussen kabinet en
Kamer aan de orde. Een en ander is in
mei gepubliceerd in de Staatscourant,
maar in juni niet behandeld door de
Kamer. In september werd toch
'groen licht' gegeven door een ieder.
De regeling zou per 1 januari in
werking moeten treden. Onder het
beslag van een motie die er nog
steeds ligt, dreigt daaraan op dit
moment geen gevolg te kunnen
worden gegeven. Gezien de advisering
van de Raad van State zal de termijn
moeten worden verlengd. Onze motie
is erop gericht om de snelheid weer in
de procedure te brengen en het beleid
uitgevoerd te krijgen.
Het zou de fractie van het CDA
verbazen als de fractie van de PvdA
niet tegemoet wilde komen aan de
wens in onze motie en als zij niet
wilde erkennen dat werklozen zich in
een meer nadelige positie bevinden
op de 'startersmarkt' dan anderen.
Het beleid van de regering wil hieraan
tegemoet komen.
In de richting van de fractie van de
VVD merk ik op dat het niet de
bedoeling kan zijn dat meer aan het
beleid wordt toegevoegd in die zin,
dat starters in de richting van de
overheid worden gedreven omdat zij
zich anders te kort zouden doen.

dat het beleid met name door deze
motie vertraging ondervindt.
Ik merk op dat met deze motie niet
wordt beoogd het vertragen van het
beleid. In de motie wordt aan de
regering gevraagd om de regelingen
enigermate aan te passen dan wel op
elkaar af te stemmen. Daarbij moet
een gelijke behandeling gerealiseerd
kunnen worden. Ik verzoek u, mijnheer
de Voorzitter, deze motie eveneens op
de agenda te plaatsen.
De Voorzitter: Op verzoek van de
heer Vermeend stel ik voor, zijn
gewijzigde motie over gelijke behandeling van alle adspirant-ondernemers
met een goedgekeurd ondernemersplan (17 553 en 17 554, nr. 43) op de
agenda te plaatsen.
Daartoe wordt besloten.

D

De heer Nijhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Reeds op 17 januari 1983
heb ik namens de fractie van de VVD
aangegeven dat, gelet op de praktijk,
een regeling voor startende ondernemers snel tot stand diende te komen.
Vervolgens gebeurde er anderhalf
jaar helemaal niets. Pas op 30 mei jl.
bereikte ons een concept-regeling.
Tijdens de uitgebreide commissievergadering september jl. heb ik terecht
kritiek op die concept-regeling geuit.
Hiertoe gaven twee redenenen
aanleiding.
In de eerste plaats gaat het om de
steun op grond van de rijksgroepregeling zelfstandigen. Het gaat daarbij
met andere woorden om eenbijstandsloket. De gemeentelijke sociale dienst
is bedrijfsklimatologisch niet wenseI ijk.
In de tweede plaats leidt de voorgestelde regeling tot ongelijke behandeling. Mensen die geen inkomenssteun
krijgen, moeten dat inkomen mee-financieren. Dat leidt tot zeer grote
verschillen. Ik maak deze opmerking
met name aan het adres van de heer
D
Schartman.
De heer Vermeend (PvdA): Mijnheer
De fractie van de VVD heeft daarom
de Voorzitter! Vorige week heeft er
de staatssecretaris aanbevolen om
een mondeling overleg plaatsgevonondanks alle bezwaren met die
den met de Staatssecretaris van
concept-regeling door te gaan.
Economische Zaken, de heer Van Zeil,
Immers, geen regeling is nog slechter
en de Staatssecretaris van Sociale
dan deze regeling. Wij hebben
Zaken en Werkgelegenheid, de heer
daaraan toegevoegd dat er binnen
De Graaf. Het ging daarbij onder
een half jaar een nieuwe regeling
andere over de motie op stuk nr. 43,
moet zijn, die voldoet aan de eisen die
die dateert van 27 september 1984.
wij hebben gesteld. Tijdens het
Deze motie is voldoende toegelicht in
recente overleg heeft de staatssecrehet mondeling overleg. Met deze motie
taris gemeld dat hij niet verder kan,
wordt beoogd, de gelijke behandeling
vanwege de nog steeds boven de
van starters mogelijk te maken.
markt zwevende motie van de heer
Collega Schartman heeft opgemerkt
Vermeend.

Startersbeleid
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Naar mijn oordeel is dat een
volstrekt ondeugdelijk argument. Het
lijkt er een beetje op dat de staatssecretaris alsnog tracht de schuld voor
de vertraging in de schoenen van de
Kamer te schuiven. Ik doe daaraan
niet mee. Voor alle duidelijkheid leg ik
daarom een motie aan de Kamer
voor.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Nijhuis
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
constaterende, dat de Kamer reeds op
17januari1983(UCV) heeftaangedrongen op een spoedige totstandkoming
van een adequate regeling inzake
hulp aan startende ondernemers;
constaterende, dat de regering eerst
op 30 mei 1984 voorstellen aan de
Kamer heeft doen toekomen;
overwegende, dat de voorgestelde
steun aan startende ondernemers
leidt tot ongelijke behandeling;
van oordeel evenwel, dat geen
regeling nog bezwaarlijker is dan de
voorgestelde regeling;
verzoekt de regering: a. de voorgestelde regeling zo spoedig mogelijk in
werking te doen treden, b. binnen
drie maanden een aangepaste
regeling aan de Kamer voor te leggen,
waarbij tegemoet gekomen wordt aan
de vanuit de Kamer ^euite bezwaren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 48 (17 553).

D
Staatssecretaris Van Zeil: Mijnheer de
Voorzitter! Ik zal de sprekers beantwoorden in de volgorde waarin zij aan
het woord zijn geweest. De heer
Schartman weet dat zowel collega De
Graaf als ik de nieuwe regeling graag
zo spoedig mogelijk willen invoeren.
Tijdens het mondeling overleg is ook
gebleken dat volgens de stand van
zaken op dit ogenblik, invoering van
de regeling op 1 april 1985 tot de
mogelijkheden behoort. Uit dien
hoofde heb ik dus geen enkel probleem
met hetgeen in de betreffende motie
wordt gevraagd.
Ter wille van de zorgvuldigheid
merk ik hierbij op dat het niet alleen
gaat om het verstrekken van kapitaal-
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hulp tot een maximum van f25.000
aan startende ondernemers vanuit
een werkloosheidspositie, maar dat
wij zeer nadrukkelijk spreken over een
uitkeringspositie. Als er in de motie
twee keer over werkloosheidspositie
wordt gesproken, zou het meer in
overeenstemming met onze bedoelingen zijn, als werd gesproken over een
positie van uitkeringsgerechtigde.
Dit geeft mij meteen de gelegenheid
in te gaan op hetgeen de heer Nijhuis
opnieuw stelt. Ik ontken niet dat de
heer Nijhuis in januari 1983 heeft
gesproken over het zo spoedig
mogelijk van start gaan van een
regeling ten behoeve van mensen die
vanuit een uitkeringspositie willen
starten. Hij was overigens niet de
enige die op 17 januari 1983 hierover
heeft gesproken.
Dit gebeurde aan de hand van een
notitie die ik medio september 1982
aan de Kamer heb voorgelegd. Reeds
bij de UCV in januari 1983 heb ik er
uitdrukkelijk op gewezen wat er zoal
komt kijken om tot een nieuwe opzet
te komen. Tijdens een eerder overleg
met de Kamer heb ik nadrukkelijk
gezegd dat, gelet op alles wat er
gebeuren moet, onder meer het
inschakelen van adviesinstanties,
deskundigen en belanghebbenden,
invoering van de nieuwe regeling niet
verwacht zou kunnen worden voor
eind 1984.
Ik vind het erg ver gaan als nu hier
de indruk wordt gewekt dat wij de
zaak op ons elfendertigst zouden
hebben behandeld. Wij hebben de
zaak op een verantwoorde en zorgvuldige wijze behandeld. Van meet af
aan hebben wij vastgesteld dat het
tijdstip waarop de regeling op zijn
vroegst kon worden ingevoerd, 1
januari 1985 zou kunnen zijn. Collega
De Graaf, die vanavond niet aanwezig
kan zijn, heeft verleden week tijdens
het mondeling overleg nog eens
uiteengezet dat het tegenover de
Kamer niet hoffelijk zou zijn als een
advies aan de Raad van State werd
gevraagd over een zaak waaromtrent
de discussie in de Kamer en tussen
Kamer en regering nog niet was
afgerond, nog afgezien van het feit
dat wij de kans zouden hebben
gelopen dat de Raad van State ons
had medegedeeld dat mende ontwerpalgemene maatregel van bestuur niet
in behandeling zou nemen omdat
men ervan op de hoogte was dat de
Kamer nog geen eindoordeel had
geveld over de regeling zolang er nog
niet was gestemd over een motie.
De heer Nijhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De staatssecretaris wist
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toch tijdens de UCV van september
jongstleden dat er een ruime meerderheid in de Kamer was die wilde dat in
ieder geval vast begonnen moest
worden en dat er wat gedaan moest
worden?
Staatssecretaris Van Zeil: Inderdaad.
Het stond echter niet vast of de
motie-Vermeend in stemming zou
komen, respectievelijk hoe die
stemming zou verlopen.
Het zal ook de heer Nijhuis bekend
zijn dat de leden van het kabinet
behoren tot de categorie van profeten
die brood eten en dus niet kunnen
voorspellen wat de uitkomst zal zijn
van een beraadslaging in de Kamer
en een dienovereenkomstige stemming. Ik ben van mening dat wij de
meest zorgvuldige weg hebben
bewandeld. Ik wil daarmee niet
zeggen dat de oorzaak van de vertraging bij de Kamer ligt. Ik geloof niet
dat wij op zo'n manier met elkaar
moeten omgaan.
De heer Nijhuis (VVD): Door de
staatssecretaris is net opgemerkt dat
het niet hoffelijk zou zijn tegenover de
Kamer. De Kamer heeft echter niet om
deze hoffelijkheid gevraagd. Dat is de
essentie. In een mondeling overleg is
gesuggereerd dat de staatssecretaris
bij de Raad van State niet ver zou
kunnen komen, omdat er nog een
motie 'zwevende' was. Er is gezegd
dat de Raad van State de zaak niet in
een adviesprocedure zou willen
nemen. Ik heb gesteld dat dit een
ondeugdelijk argument is en daarbij
blijf ik.
Staatssecretaris Van Zeil: Het gaat
erom dat een ontwerp-algemene
maatregel van bestuur aan de Raad
van State dient te worden voorgelegd.
De Raad van State volgt bijzonder
goed wat onder meer in dit deel van
het parlement plaatsvindt. De ervaring
wijst uit dat de Raad van State graag
zaken voorgelegd krijgt die al een
afronding hebben gekregen, zodat er
geen wijzigingen in kunnen worden
aangebracht op grond van beslissingen die nog genomen moeten
worden.
Bij de tweede motie van de heer
Schartman wil ik ook nog een opmerking maken. Er is geen verschil van
mening over de ideële doelstelling
van de werkvereniging. In de UCV
over de kredietbeschikking middenen kleinbedrijf is er door mij zeer
nadrukkelijk op gewezen dat verschillende vormen van ondernemen,
waaronder ik ook de werkvereniging
reken, in aanmerking kunnen komen
voor toepassing van de kredietbeschik-
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Staatssecretaris Van Zeil: Zoals het
een lid van het kabinet betaamt, ben
ook ik in handen van de Kamer. Ik was
overigens bijna klaar met mijn
opmerkingen aan het adres van
mevrouw Oomen en de heer Schartman. Het kan zijn dat collega De Graaf
tot een positief eindoordeel komt. Dan
is daarmee voldaan aan hetgeen in de
motie wordt gevraagd.

Het zou ook kunnen zijn dat hij tot
de conclusie moet komen dat via deze
regeling geen uitkomst te bieden is.
Het is goed dat ik via u, mijnheer de
Voorzitter, de indieners van de motie
vraag om de stemming over deze
motie aan te houden. Ik zeg toe
collega De Graaf te vragen o m , zodra
zijn beraad is beëindigd, de Kamer
daarover te informeren. Het staat de
Kamer vrij om ter zake tot een oordeel
te komen.
De heer Vermeend heeft nog eens
gewezen op hetgeen in de motie op
stuk nr. 43 is vermeld. Ik heb in het
korte debatje bij de stemming op 27
september jongstleden over de
ingediende motie al gezegd, dat
hetgeen de heer Vermeend in het
dictum vraagt niet in te willigen is,
omdat in feite een voorziening wordt
gevraagd waarin de Rijksgroepsregeling zelfstandigen, gebaseerd op de
Algemene Bijstandswet, niet voorziet.
De oplossing van de problematiek
van gehuwde vrouwen die niet voor
een WWV-uitkering in aanmerking
komen, ligt besloten in de besluitvorming over de wijziging van de WWV;
dit kan niet langs een incidentele weg
via een regeling die er niet op is
toegesneden. Wij doen er goed aan
de discussie ordelijk te houden en
zaken daar aan de orde te stellen waar
die ten principale thuishoren.
Dan kom ik te spreken over de
motie die door de heer Nijhuis is
ingediend. Met het eerste verzoek,
namelijk om de voorgestelde regeling
zo spoedig mogelijk in werking te
doen treden, heb ik geen enkel
probleem. Ik heb er al op geduid dat
wij streven naar een invoering op 1
april; de vroegst mogelijke datum.
Het tweede verzoek, onder b, is door
het kabinet niet te beantwoorden. Het
enige dat zou kunnen gebeuren, is
dat wij alsnog tot de conclusie komen
dat er door startende ondernemers
alleen maar kan worden gewerkt op
basis van de Kredietbeschikking
Midden- en Kleinbedrijf.
Wij hebben uit de discussie tot nog
toe begrepen, dat de Kamer dat niet
wenst, omdat je dan geen voorziening
hebt voor uitkeringsgerechtigden die
een zelfstandige onderneming zouden
willen starten. Wij hebben nu een
voorziening voor hen, voor zover ze
bijstandsbehoevend zijn en niet in
gezins- of samenlevingsverband
beschikken over andere inkomens, in
ieder geval niet één dat boven de
minimumgrens ligt. Ik heb niet
begrepen dat de heer Nijhuis dat wil.
Dat zou alleen kunnen als je naast
de Kredietbeschikking Midden- en
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Van Zeil
king midden- en kleinbedrijf. In het
recente verleden is bij voorbeeld een
werkvereniging in aanmerking
gekomen voor een staatsgegarandeerd krediet, conform de bepalingen
van de kredietbeschikking midden- en
kleinbedrijf.
Bij de toepassing van een RZ-uitkering gaat het om individuele toekenningen. Het gaat namelijk om individuele personen. Welnu, een werkvereniging is een collectief en collectieven
kennen wij niet in het kader van de
rijksgroepsregeling zelfstandigen. Ik
voeg hieraan nog toe dat volgens de
statuten van een werkvereniging de
leden van de werkvereniging geen
ondernemers zijn, maar werknemers.
Zij zijn dus geen zelfstandige ondernemers. Welnu, de toekenning van een
uitkering op basis van de rijksgroepsregeling zelfstandigen veronderstelt
een zelfstandig ondernemerschap.
Dit betekent bepaald niet dat ik
alleen 'neen' kan verkopen aan
mevrouw Oomen en de heer Schartman. Collega De Graaf heeft onlangs
een verzoek gekregen van werkende
jongeren uit het CNV over de gehele
problematiek rondom de werkverenigingen. Hij beraadt zich thans op de
mogelijkheid of de regeling werkgelegenheidsprojecten voor jeugdige
werklozen kan worden toegepast. Ik
kan moeilijk op dit beraad vooruitlopen.
De heer Nijhuis (VVD): Op de agenda
staat het verslag van een mondeling
overleg. De heer Schartman heeft
wellicht vanuit strategisch oogpunt
via zijn inbreng iets op de agenda
laten plaatsen dat helemaal niets te
maken heeft met het onderwerp dat
geagendeerd is. De staatssecretaris
gaat daarop nu zeer uitvoerig in. Dat
kost tijd en gaat ten koste van het
onderwerp dat wij moeten bespreken.
De Voorzitter: Laten wij nu geen
verdere tijd vermorsen door over de
orde ook nog eens te gaan discussiëren. Ik neem aan dat de staatssecretaris
dit betoog kort zal houden.
De heer Schartman (CDA): Ik houd
staande dat het inhoudelijk bij het
onderwerp hoort.

Kleinbedrijf en hantering van de
Rijksgroepsregeling Zelfstandigen
nog een regeling zou invoeren voor
degenen die niet vallen onder de
kredietbeschikking en ook geen
beroep zouden kunnen doen op de
Rijksgroepregeling.
Dan creëren wij een derde regeling,
nog afgezien van het feit dat er dan
wel veel komen. Dat betekent dan wel
dat je voor mensen die zich niet in
een uitkerinspositie bevinden, toch
een handreiking creëert die erop neer
komt dat er geen drempels meer zijn
om tot zelfstandig ondernemerschap
te komen. Ik heb altijd begrepen, ook
met name door bijdragen van de
fractie van de VVD, dat men er prijs
op stelt dat mensen die een zelfstandige onderneming willen starten, er
zelf ook blijk van geven enig geloof in
zichzelf en in hun ondernemerschap
te hebben.
Uit dien hoofde is het ook gerechtvaardigd dat ze over eigen vermogen
beschikken alvorens te kunnen
starten. Ik kenschets de motie wat het
dictum betreft als een motie die in de
eigen staart bijt. Ik kan mij niet
voorstellen dat dit de bedoeling is van
de indiener van de motie.

D
De heer Schartman (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik stel met voldoening
vast dat er van diverse zijden op
directe uitvoering van het beleid
wordt aangedrongen. Ik vraag u,
mijnheer de Voorzitter, om de motie
aan te passen op de wijze die de
staatssecretaris bedoelt, dus de
werkloosheidssituatie te veranderen
in uitkeringssituatie.
Motie
De Voorzitter: De motie-Schartman/
Oomen-Ruijten (17 553, nr. 47) is in
die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat het kabinet in de
loop van het jaar voorstellen heeft
geformuleerd ter zake van het via de
Rz-regeling verstrekken van kapitaalhulp tot maximaal f25 000 aan
startende ondernemers vanuit
uitkeringssituaties;
constaterende, dat deze voorstellen
nog steeds niet operationeel zijn
gemaakt en dat hierdoor in het land
grote onzekerheid en onduidelijkheid
is ontstaan;
van oordeel, dat mensen die vanuit
een uitkeringssituatie een eigen
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Schartman
bedrijf willen beginnen in een achterstandspositie verkeren;
van oordeel, dat hierdoor bij de
bestrijding van de werkloosheid
additioneel beleid in de vorm van
kapitaalhulp voor startende ondernemers vanuit uitkeringssituaties
alleszins gerechtvaardigd is;
verzoekt de regering, het daarheen te
leiden dat bovengenoemde voorstellen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
per 1 april 1985 tot uitvoering worden
gebracht,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 49(17 553).
De heer Schartman (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris voor zijn toezegging waarbij hij
omschrijft dat de problemen rond de
werkvereniging worden onderkend en
zullen worden onderzocht. Ik vraag u,
mijnheer de Voorzitter, om de motie
die ik daarover heb ingediend, aan te
houden.
De Voorzitter: Op verzoek van de
heer Schartman stel ik voor, zijn
motie (17 553, nr. 46) van de agenda
af te voeren.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Vermeend (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! De staatssecretaris
heeft gezegd het verzoek, gedaan in
de motie op stuk nr. 43, niet in te
kunnen willigen, aangezien er dan
vooruitgelopen zou worden op de
discussie over de WWV-regeling. De
staatssecretaris heeft ook gezegd dat
deze discussie op dit moment nog
aan de gang is en dat er wellicht een
oplossing uit de bus komt. In feite
heeft hij niet zozeer bezwaar tegen
mijn motie; hij vond alleen dat mijn
motie vooruitloopt op de discussie. In
mijn motie is ook geen termijn
genoemd.
De regering wordt uitgenodigd om
de regeling zodanig op elkaar af te
stemmen dat voor adspirant-ondernemers een gelijke behandeling wordt
gerealiseerd. Als ik het goed begrijp
richten de bezwaren van de staatssecretaris zich er alleen op dat de motie
vooruitloopt op de WWV-discussie. Ik
heb er geen bezwaren tegen dat de
staatssecretaris op dat punt een
afwachtende houding aanneemt en
vervolgens op basis van deze regeling
onmiddellijk begint met uitvoering
van zijn beleid.
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De heer Schartman (CDA): Als de
discussie over de WWV eenmaal is
gevoerd, is mijns inziens ook de motie
overbodig. Er is dan bepaald wie er
recht heeft op een uitkering. De
gelijke behandeling is daarin dus
geregeld. Een ieder komt dan ook in
aanmerking voor deze regeling.
De heer Vermeend (PvdA): Een
gehuwde vrouw die geen arbeidsverleden heeft die wil starten met een
bedrijf, valt dan niet onder de regeling.
De heer Schartman (CDA): Dat is ook
bij de derde richtlijn van de EG en bij
de gelijke behandeling niet aan de
orde.
De heer Vermeend (PvdA): Als men
een regeling ontwerpt voor starters,
dan moet het mogelijk zijn dat
iedereen die vanuit een bepaalde
positie een bedrijf wil starten, gelijk
wordt behandeld.

D
De heer Nijhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik moet helaas kritisch
blijven ten aanzien van de voortgang
van het startersbeleid. Het blijft
uitermate traag verlopen. Ik blijf van
oordeel, dat deze regeling leidt tot
ongelijke behandeling. Een ondernemer die start en geen inkomenssteun
krijgt, zal zelf dat inkomen moeten
meefinancieren. Hij heeft dan dus een
gigantische achterstandspositie ten
opzichte van de ondernemers die de
steun wel krijgen. Derhalve blijf ik op
mijn standpunt staan, verwoord in de
motie. Ik betwist de stelling overigens
dat het RZ-kanaal het enige kanaal is
om te komen tot oplossingen.
Er zijn drie moties ingediend die
met elkaar samenhangen, te weten de
motie van de heer Van Rey over de
kredietbeschikking, de motie van de
heer Schartman en mij en de motie
van de heer Vermeend. Als de staatssecretaris die drie moties te zamen
neemt, dan weet hij in welke richting
zijn beleid zal moeten gaan. Naar mijn
stellige overtuiging moet de staatssecretaris in staat zijn om binnen zeer
korte termijn een regeling op tafel te
leggen die voldoet aan de wensen van
de meerderheid in dit Huis.

D
Staatssecretaris Van Zeil: Mijnheer de
Voorzitter! De heer Vermeend kwam
tot de conclusie dat de motie voor mij
als enig bezwaar heeft dat ze vooruitloopt op de herziening van de WWV,
waarin dan mogelijk de positie van de
gehuwde vrouw die een arbeidsverleden heeft een andere zal zijn dan
vandaag de dag. Ik weet niet met
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welke voorstellen er precies gekomen
wordt; ik weet ook niet hoe het debat
in de Kamer afloopt. Ik wijs er wel op
dat zelfs wanneer die situatie zich zou
voordoen, men in ieder geval ook nog
te maken heeft met vrouwen die geen
arbeidsverleden hebben.
Er zijn mensen die een uitkering
hebben op een hoger niveau dan het
minimum, en ook mensen die een
uitkering hebben op het minimumniveau maar in gezinsverband samenwonen of in een leefeenheid verblijven
waarin andere leden van het gezin of
de leefeenheid een inkomen hebben.
Zo iemand komt in het kader van de
RZ ook niet in aanmerking voor
kapitaalhulp en inkomenshulp.
De kapitaal- en inkomenshulp zijn
duidelijk gebonden aan de man of
vrouw die vanuit een uitkeringssituatie
start en hetzij alleenstaande is, hetzij
in gezinsverband of leefeenheid als
enige een inkomen heeft. Zodra in het
gezin of de leefeenheid een totaal
inkomen bestaat dat boven het
minimum uitgaat, is er ook geen
aanspraak op de kapitaalhulp en
inkomenshulp. Wij moeten dus even
goed weten over welke categorieën
wij het eigenlijk hebben.
De heer Nijhuis doelt in zijn bijdrage
op de door ons toegezegde studie
over het ene bancaire kanaal. Het zou
niet alleen de heer Nijhuis maar ook
andere leden en ondergetekende een
pak van het hart zijn als wij zover
zouden kunnen komen. De vraag of
dit lukt, kan ik vandaag niet beantwoorden. Er lopen de nodige besprekingen.
Ik vraag de heer Nijhuis en ook de
andere leden, in hun fracties te praten
met degenen die in het bijzonder de
belangen van het Departement van
Binnenlandse Zaken behartigen en
met een bepaalde regelmaat bezig
zijn met de eigen bevoegdheden van
gemeenten respectievelijk de uitbreiding van die bevoegdheden. Het
kabinet verneemt wel eens dat
uitbreiding van de bestaande bevoegdheden noodzakelijk is en bepaald niet
dat deze verminderd moeten worden.
Wij praten dus niet alleen maar
over een theoretische of technische
problematiek, maar over een zaak met
een groot aantal kanten. Wij zijn
hier volop mee bezig. Het overleg
tussen de verschillende departementen is gaande. Daarbij speelt uiteraard
ook de bankwereld een rol. Wij zullen
met een goed afgeronde notitie ter
zake bij de Kamer komen.
Ik handhaaf, ook na de tweede
termijn van de heer Nijhuis, mijn
opvatting over de door hem ingediende motie. Ik zal aanvaarding hiervan
gaarne willen ontraden.

2532

Voorzitter

D

De beraadslaging wordt gesloten.

De heer Van der Heijden (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Het ernstige
vermoeden bestaat dat Minister
Brinkman mogelijk niet goed getaxeerd heeft tot welke uitermate
beperkte mogelijkheden de uitneming
van f 5 6 min. uit het gemeente- en
provinciefonds zou leiden voor de
gemeenten die daaraan zo behulpzaam
medewerkten, omdat zij dachten dat
daarmee het nationale podiumbestel
gediend zou zijn. Het vreselijke aan de
zaak is dat wij ook na vier mondelinge
overleggen nog steeds de vreemdste
herverdelingseffecten zien die tot
vreselijke reparaties moeten leiden,
die weer bemoeilijkt werden door de
principiële standpuntname van de
fondsbeheerders, die zich geen
geregel van buitenaf wilden
laten welgevallen.
Dat maakt die vreemde effecten en
de noodzaak tot reparatie echter niet
minder, zij het dat het nu zover is
gekomen - t o t het allergrootste
verdriet van de commissies-Sutherland en -De Boer, die het orkesten- en
het toneel bestel moesten herorganiseren - dat wij op de allergrootste
misgroei zijn uitgekomen. Het ziet
ernaar uit dat het niet meer goed kan
komen. De ondertekenaars van de
motie staan nu nog voor de taak om
een van de laatste noodmaatregelen
te nemen, in een poging de fondsbeheerders te brengen tot zodanige
maatregelen dat die gemeenten die in
goed vertrouwen hun budgetten voor
het nationale podiumstelsel hebben
ingeleverd, nu niet meer schade lijden
dan f 5 per inwoner per jaar. Zo is het
gelopen. Ik heb de indruk dat in de
eerste ronde de computerberekeningen het van de kunst hebben gewonnen. Ik hoop dat de kunst het in de
laatste ronde wint.

De Voorzitter: Ik stel voor, donderdag
over de resterende moties te stemmen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van
het verslag van een mondeling
overleg over podiumkunsten (18111,
nr. 33).
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Hummel (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik kan zeer kort zijn. Over
het vraagstuk van de financiering en
de gevolgen van de wijzigingen in dit
opzicht van de podiumkunsten is
uitvoerig mondeling overlegd. Mij
dunkt dat het mondeling overleg zelfs
uitputtend is geweest. De staatssecretaris kent de oplossing die de PvdAfractie voorstaat. Ik volsta met de
volgende motie in te dienen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Hummel,
Dijkstal, Van der Heijden, Niessen en
Ernsting wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de wijze waarop
door de regering uitvoering wordt
gegeven aan de motie-Rienks/Hummel
(18 600 - D, nr. 17) niet beoogde
negatieve herverdeeleffecten doet
ontstaan bij een aantal belanghebbende gemeenten.'
verzoekt de regering, zodanige
maatregelen te treffen, dat deze
negatieve herverdeeleffecten beperkt
worden tot maximaal f 5,- per inwoner
per jaar per gemeente,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 35 (18111).
De heer Hummel (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Wij zouden graag zien dat
de staatssecretaris zich deze motie ter
harte neemt. Wij kunnen ons overigens
wel voorstellen dat hij bereid is, te
bezien of er modaliteiten in de
richting van het door ons voorgestane
systeem denkbaar zijn. Wij horen
graag zo spoedig mogelijk meer van
hem.
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D
De heer Dijkstal (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Het gemeen overleg
tussen kabinet en parlement was niet
alleen uitputtend, zoals de heer
Hummel zei, maar het bleek ook
volstrekt inhoudsloos te zijn. Dat
betreurt de VVD zeer. In de gegeven
situatie kan de Kamer slechts redden
wat er te redden valt. Daartoe dient de
motie van de heer Hummel die mede
door de VVD is ondertekend.
Het beleid met betrekking tot de
podiumkunsten staat nu volstrekt op
losse schroeven. Het werk van de
commissies-Sutherland en -De Boer is
zinloos gebleken. Het kabinet heeft
zelf de plannen naar de prullenmand
verwezen. Als het kabinet zich zelf en
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de Kamer serieus neemt, kan het niet
anders zijn dan dat het kabinet de
Kamer op de kortst mogelijke termijn
mededeelt welke onderdelen van het
beleid met betrekking tot de podiumkunsten niet zullen kunnen worden
uitgevoerd. Wil de staatssecretaris dat
namens het kabinet toezeggen?

D
Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Mijnheer de Voorzitter! De negatieve
herverdeeleffecten waarover de heren
Hummel en Van der Heijden hebben
gesproken, hebben mijn collega van
Financiën, mijn medefondsbeheerder,
en ik nooit verheeld. Wij beseffen zeer
wel dat er forse herverdeeleffecten
verbonden zijn aan een centraliserende
operatie als die welke het kabinet zich
met betrekking tot de podiumkunsten
heeft voorgenomen. Hoe men dat ook
doet, men zal altijd negatieve herverdeeleffecten krijgen. Wat wij ons als
fondsbeheerders ten doel hebben
gesteld, is het totaal van de negatieve
herverdeeleffecten zo klein mogelijk
te maken. Wij menen dat ook gedaan
te hebben.
Er is een motie ingediend, waarin
gevraagd wordt om de negatieve
herverdeeleffecten te beperken tot
maximaal f 5 per inwoner per jaar per
gemeente. Als ik de heer Hummel, de
eerste ondergetekende, goed heb
begrepen, was hij in zijn mondelinge
toelichting wat ruimer dan in de
motie. Ik wijs erop dat een maximalisering van de negatieve effecten tot
f 5 per inwoner alleen indirect bereikt
kan worden. Als het rechtstreeks kon,
was het eenvoudiger. Het kan echter
alleen via een verhoging van het
bedrag per woning voor de hele
groep, waarin de desbetreffende
gemeenten zich bevinden.
Dat betekent weer, dat andere
gemeenten een ongerechtvaardigd
voordeel verkrijgen ten gevolge van
zo'n operatie. Het betekent ook, dat
omdat de totale omvang van het
Gemeentefonds een gegeven is, het
bij andere gemeenten moet worden
weggehaald. Dit is een niet te rechtvaardigen nadeel voor andere
gemeenten. Ik zal bekijken, wat de
herverdeeleffecten van deze of een
soortgelijke maatregel zullen zijn en
aan de hand daarvan zal ik samen met
mijn collega van Financiën beslissen,
wa^ wij daarmee zullen doen.
Daarbij wil ik nog opmerken, dat ik
in elk geval aan welke maatregel dan
ook die wijziging brengt in de verdeling
van het Gemeentefonds voor 1985, in
ieder geval het nadeel verbonden zie,
dat ik de gemeenten nog eens moet
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lastig vallen met nieuwe cijfers, terwijl
zij toch mochten rekenen op de
hardheid van de cijfers, die wij hun
gegeven hebben.
De heer Van der Heijden sprak over
de uitermate beperkte mogelijkheden
die er in dit verband zijn. Daar sluit ik
mij geheel bij aan.
Hij had het ook over de principes
van de fondsbeheerders. De principes
zitten in dit geval niet zo verschrikkelijk
diep. Het zit wel diep in die zin, dat wij
pogen rechtvaardigheid te betrachten.
In dit geval is dat geoperationaliseerd
in het streven naar minimalisering
van de negatieve effecten.
Ik moet tot mijn grote spijt de heer
Dijkstal teleurstellen, want ik voel mij
niet geroepen mij uit te spreken over
het kunstbeleid.

De Voorzitter: Over de motie zal
donderdag aanstaande worden
gestemd.

D
De heer Hummel (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik ga ervan uit, dat de
staatssecretaris beoogt bij het overleg
over de uitvoering van de motie
nadrukkelijk ook de Minister van WVC
te betrekken, die immers er tot nu toe
betrekkelijk ongeschoren vanaf is
gekomen.

Sluiting 22.26 uur.
Lijst van ingekomen stukken, met de
door de Voorzitter ter zake gedane
voorstellen:
1. twee koninklijke boodschappen ten
geleide van de volgende wetsvoorstellen:
Naturalisatie van de Andrade, Maria
Justina en 31 anderen (18 744);
Wijziging van de Overgangswet
WBO houdende vervroeging van
inwerkingtreding van een onderdeel
van de Wet op het Basisonderwijs
(18795);
Deze Koninklijke boodschappen, met
de erbij behorende stukken zijn al
gedrukt.
2. een brief van de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
over de EAJ-projecten (18600-XV, nr.
58).
Deze brief is al gedrukt.

D
De heer Dijkstal (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Vanavond praten we over
de podiumkunsten. Zoals de naam al
doet vermoeden heeft dat iets met
kunst te maken. Tot nu toe hebben we
al enige keren mondeling overleg
gevoerd met de staatssecretaris,
soms de staatssecretarissen, en de
Minister van WVC. Ik kan er niets aan
doen, dat de minister er vanavond
niet is. Ik vraag overigens niet aan de
staatssecretaris, of hij zich wil uitspreken over het kunstbeleid. Ik vraag
alleen maar, of de regering de Kamer
op de kortst mogelijke termijn wil
laten weten, welke onderdelen van
het podiumbeleid, toneel en orkesten,
nu niet kunnen worden uitgevoerd.

D
Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Mijnheer de Voorzitter! Op de laatste
vraag van de heer Dijkstal antwoord
ik, dat ik mij met de grootst mogelijke
spoed zal verstaan met de Minister
van WVC om de beantwoording van
deze vraag met de meest mogelijke
spoed de Kamer te doen toekomen.
De heer Hummel antwoord ik, dat
naar mijn ervaring de Minister van
WVC altijd gladgeschoren is. Bij mijn
bestudering van de effecten van de
motie die hij heeft ingediend, zal ik de
raad van de Minister van WVC
inwinnen.

Tweede Kamer
18 december 1984

Podiumkunsten
Ingekomen stukken
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