
35ste vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 124 leden, te 
weten: 

Aarts, Alders, Andela-Baur, Van 
Baars, 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, Van Dijk, Dijkstal, Van Dis, Van 
derDoef, Dolman, Engwirda, Ernsting, 
Van Erp, Van Es, Eshuis, Evenhuis, 
Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber, 
Franssen, Frinking, Groenman, 
Gualthérie van Weezel, Haas-Berger, 
Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van 
der Heijden, Hennekam, Herfkens, 
Hermans, Hermes, Hermsen, Hummel, 
Jacobse, Janmaat, Jorritsma-Lebbink, 
Keja, Knol, De Kok, Kombrink, Konings, 
De Korte, Korthals, Kosto, Kraaijeveld-
Wouters, Krajenbrink, Laning-Boerse-
ma, Lankhorst, Lansink, Lcuxterman, 
Leerling, Leijnse, Van der Linden, 
Linschoten, Lucassen-Stauttener, 
Mateman, Meijer, Mik, Van Nuiden, 
Niessen, Van Nieuwenhoven, Nijhuis, 
Nijland, Nijpels, Van Noord, Nypels, 
Van Ooijen, Oomen-Ruijten, Den 
Ouden-Dekkers, Paulis, Poppe, De 
Pree, Rempt-Halmmans de Jongh, 
Van Rey, Rienks, Van Rossum, Van 
der Sanden, Schartman, Scholten, 
Schutte, Van der Spek, Spieker, 
Stoffelen, Tazelaar, Terpstra, Tommei, 
Van den Toorn,Toussaint, Ubels-Veen, 
Veldhoen, Te Veldhuis, De Visser, Van 
der Vlies, Van Vlijmen, Vos, B. de 
Vries, K. G. de Vries, De Waart, 
Wagenaar, Wallage, Weijers, Weisglas, 
Wessel-Tuinstra, Wiebenga, Willems, 
Wolters, Wöltgens en Worrell, 

en de heren Deetman, minister van 
Onderwijs en Wetenschappen, De 
Ruiter, minister van Defensie, Winse-
mius, minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
mevrouw Smit-Kroes, minister van 
Verkeer en Waterstaat, de heer Van 
Leijenhorst, staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, 
mevrouw Ginjaar-Maas, staatssecreta-
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ris van Onderwijs en Wetenschappen, 
de heren Van Houwelingen, staatsse-
cretaris van Defensie, Hoekzema, 
staatssecretaris van Defensie, Scher-
penhuizen, staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat, De Graaf, 
staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, en mevrouw 
Kappeyne van de Coppello, staatsse-
cretaris van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid. 

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

Jabaaij, Zijlstra, Gerritse en Stemer-
dink, wegens bezigheden elders; 

Van der Vlies en G.C. van Dam, alleen 
voor het eerste deel van de vergade-
ring. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van: 
- hoofdstuk XII (Verkeer en Water-
staat) van de rijksbegroting voor het 
jaar 1985 (18 600X11); 
- de begroting van het Staatsvissers-
havenbedrijf te Umuiden voor het 
jaar 1985 (18600-1). 

De Voorzitter: Ik stel voor, hierbij 
tevens aan de orde te stellen de 
motie-Tommel/Willems over het doen 
naleven van de wettelijk vastgestelde 
maximumsnelheid voor motorvoertui-
gen (18 605, nr. 6), ingediend in de 
UCV van 10 december 1984. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Castricum, die het heeft 
gevraagd. 

De heer Castricum (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Voorafgaande aan de 
beraadslaging zou ik het op prijs 
stellen wanneer ik van de staatssecre-
taris van Verkeer en Waterstaat een 
verklaring zou kunnen krijgen voor 
het feit, dat hij in de antwoorden op 
de schriftelijke vragen op 27 november 
aankondigde, dat een brief aan de 

Ingekomen stukken 
Verkeer en Waterstaat 
Staatsvissershavenbedrijf 

Woensdag 12 december 1984 

Aanvang 10.15 uur 

Kamer is verzonden met betrekking 
tot de uitvoering van het Nationaal 
Plan voor de Verkeersveiligheid en wi j 
die brief pas gisteren in onze vakjes 
aantroffen. Dat vind ik niet gepast en 
ik zou daarover graag opheldering 
krijgen. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Mijnheer de Voorzitter! Het is een 
optimistische inschatting geweest. 
Vrij snel bleek namelijk dat het 
rapport-Berenschot op zich liet 
wachten, en ik had de tijd nodig om 
het te bestuderen. 

De heer Castricum (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het rapport van het 
bureau-Berenschot liet niet op zich 
wachten, want het is gedateerd: 
november. Dat de staatssecretaris 
wellicht meer tijd nodig had om 
conclusies uit dat rapport te trekken, 
is tot daar aan toe. Het late verschijnen 
van het rapport zelve kan niet de 
reden van de vertraging zijn geweest. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: Een 
rapport dat later verschijnt, moet later 
bestudeerd worden. 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Castricum (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Zaterdagmiddag werd 
ik gebeld door een wethouder van 
een grote stad. Hij wilde nog eens de 
aandacht vestigen op de in zijn 
gemeente ontwikkelde ideeën om via 
een heel andere tarievenpolitiek het 
openbaar vervoer weer aantrekkelijker 
te maken voor grotere groepen 
burgers om automobilisten te 'verlei-
den', voortaan met de bus naar het 
werk te gaan. Misschien heeft de 
woordvoerder van het CDA, de heer 
Hennekam, ook contact met de 
betrokken wethouder gehad en 
hebben ze als partijgenoten onder 
elkaar een goed gesprek gevoerd. Ik 
ben benieuwd naarde uitkomst 
daarvan. Het gesprek was goed, zo 
merkt de heer Hennekam nu op. Dan 
blijf ik benieuwd naar de uitkomst. 
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Bij de begrotingsbehandeling voor 
dit jaar noemde de woordvoerder van 
de CDA-fractie het Tarievenplan 
Openbaar Vervoer 1984-1987 als 
voorbeeld van het door zijn politieke 
groepering voorgestane verkeers- en 
vervoersbeleid. Inmiddels is duidelijk 
wat hij daarmee bedoelde. Eerder heb 
ik vooral zijn fractie aangesproken op 
de ommezwaai die men op dit 
beleidsterrein in zo'n korte tijd 
gemaakt had. Dat tarievenplan is 
inmiddels van de baan. Met een sterk 
sturend publiciteitsbeleid zijn de 
bakens spectaculair verzet. Voor het 
eerst sinds mensenheugenis gaat het 
treinkaartje in prijs omlaag. Ik voorspel, 
dat beide regeringspartijen ook nu 
weer als makke schapen achter de 
minister zullen aanhobbelen. Op het 
gebied van verkeer en vervoer is in 
deze Kamer van een werkelijk dualisti-
sche verhouding tussen meerderheid 
en kabinet geen sprake meer. 

'Het dualisme in het CDA is gesneu-
veld', schreef Lindner in de Volkskrant 
van 29 september. 'Wanneer we te 
maken hebben met een behoudend 
kabinet, berustend op een behoudende 
meerderheid in het parlement, dan 
kan de oppositie op zijn kop gaan 
staan, maar dan is het parlementaire 
steekspel als vorm van beleidsbeïn-
vloeding van weinig betekenis', 
constateerde Van Thijn in 1976 in 
Socialisme en Democratie. 'Als zo'n 
kabinet', ging hij verder, 'bovendien 
nog gegrondvest is op een gedetail-
leerd regeerakkoord waaraan de 
regeringsfracties gebonden zijn, dan 
is het in het parlement de dood in de 
pot.'. 

In een dergelijke situatie lijken wij 
thans beland. De woordvoerders van 
de regeringsfracties zijn geen bezoe-
kers van de Gevangenpoort; ze zijn 
bewoners van het monument. Ook die 
van de VVD, zeker. Wanneer er aan 
het slot gemorreld wordt, snellen de 
cipiers toe. 

De keuzen voor de meest urgente 
doelstellingen van het beleid worden 
niet alleen door de regering gemaakt, 
zo lees ik in antwoord op de vragen 7 
en 8, maar zij komen voort uit het 
gemeen overleg met de Staten-Gene-
raal. Ik ben benieuwd of het als een 
aansporing is bedoeld en wordt 
verstaan. En ik vraag mij af of de 
woordvoerders van de regeringspar-
tijen de les die hun collega's van WVC 
hun gisteren gegeven hebben, ook 
werkelijk begrepen hebben. 

Ik kan niet anders zeggen dan dat 
de minister van Verkeer en Waterstaat 
de ruimte die haar in zo ruime mate 

geboden wordt, bekwaam benut. 'Ze 
doen maar', hoor ik haar denken en 
ook wel eens impliciet zeggen. Twee 
zeer recente voorbeelden: Voordat de 
discussies over de evaluatie van het 
tarievenplan waren afgerond, meende 
zij op wel zeer gekleurde wijze cijfers 
naar buiten te moeten brengen die, 
nader bezien, geen enkel positief 
geluid rechtvaardigden. 

En: Na de uitdrukkelijke toezegging 
van de Staatssecretaris van Verkeer 
en Waterstaat dat hij, in afwachting 
van door hem geëntameerd onder-
zoek, andere bewindslieden met klem 
zou verzoeken hun 'snater' te houden 
over de verhoging van de maximum-
snelheid, meende de minister er goed 
aan te doen, tijdens een bijeenkomst 
van hoofd- en andere redacteuren een 
nieuwe duit in de zak te moeten doen. 
Zij verweet de Kamer schijnheiligheid. 
Ik zou graag de reactie van de staats-
secretaris hierop willen vernemen. 

Kortom, deze minister gaat ongehin-
derd haar gang. Het CDA en de VVD 
laten zich gebruiken als een jojo. Wij 
willen daar niet in berusten. 'Het 
parlement heeft zoveel macht, als het 
zelf wi l ' , heeft mijn fractievoorzitter in 
een andere hoedanigheid ooit 
opgemerkt. Die wil dient voortdurend 
getoetst. 

Ik zal dit parlementaire debat op 
enkele hoofdzaken toespitsen; tal van 
details zijn tijdens de schriftelijke 
voorbereiding aan de orde geweest. Ik 
dank de beide bewindslieden en hun 
medewerkers voor de moeite die zij 
zich hebben getroost om hun aandeel 
daarinti jdig aan onstedoen toekomen, 
ook al is dat niet helemaal gelukt, 
zoals ik zoeven al heb opgemerkt. 
Talloze van de aangesneden onderwer-
pen zullen in 1985 afzonderlijk onze 
aandacht vragen. 

Na de behandeling van de begrotin-
gen van het Rijkswegenfonds en de 
PTT, het hoofdstuk 'Goederenvervoer' 
en het onderdeel 'Infrastructuur' uit 
het Meerjarenprogramma personen-
vervoer tijdens uitgebreide commissie-
vergaderingen, zal ik deze plenaire 
behandeling vooral benutten voor de 
bespreking van de ontwikkelingen in 
het openbaar vervoer. De brief van de 
minister die wij vorige week ontvingen, 
alsmede de eerste evaluatienota over 
het tarievenplan en de notitie over de 
verbetering van de controle en het 
dienstbetoon in vooral het stedelijk 
openbaar vervoer, geven daar alle 
aanleiding toe. 

Verder zal ik uitvoerig stilstaan bij 
de gang van zaken rond het verkeers-
veiligheidsbeleid. Ook daar is reden 
toe. 

Met name bij de behandeling van 
de begroting van het Rijkswegenfonds 
en het onderdeel 'Infrastructuur' uit 
het MPP is van de kant van de 
regering benadrukt dat vooral de 
economische aspecten van het 
verkeers- en vervoerbeleid grotere 
aandacht verdienen dan in het 
verleden het geval is geweest. 

Van de zijde van mijn fractie is in 
het verleden nimmer ontkend - en uit 
de opstelling van mijn fractie is in het 
verleden ook nimmer gebleken - dat 
wij dat belang uit het oog wensten te 
verliezen. De alternatieven voor het 
kabinetsbeleid die wij hebben ontwik-
keld, demonstreren eens te meer dat 
wij het belang van overheidsinveste-
ringen in het algemeen en investerin-
gen in de infrastructuur in het bijzonder 
ook om economische redenen groot 
gewicht toekennen. 

Het zou echter kortzichtig zijn, niet 
stil te staan bij de bezwaren die aan 
een te eenzijdige economische 
benadering van het overheidsbeleid 
in dezen kleven. Een niet georganiseer-
de, maar desondanks buitengewoon 
brede maatschappelijke discussie 
daarover kreeg, genuanceerd, politieke 
vertaling in het Structuurschema 
verkeer en vervoer. Deze planologische 
kernbeslissing is, zoals ook van 
regeringszijde een- en andermaal 
betoogd, nog steeds richtinggevend 
voor het beleid. Bij de uitvoering van 
dit lange-termijnplan worden echter 
de laatste paar jaar onmiskenbaar 
accenten verschoven. 

Terecht werpt dr. J. van der Kamp 
in zijn artikel 'Slingeren in het perso-
nenvervoerbeleid (Openbaar Vervoer, 
oktober 1984) de vraag op: 'Of loopt 
het zo'n vaart niet met de gevaren die 
men in de jaren zeventig meende te 
zien?' Het kabinet en de regeringsfrac-
ties zeggen eenstemmig: 'Inderdaad, 
het loopt zo'n vaart niet.' Wij zeggen: 
'Het loopt zo'n vaart wèl. Sterker nog, 
het loopt meer vaart dan ooit tevoren!' 
' Waar in andere sferen van overheids-
zorg tegen de verdrukking in rigoureus 
een halt wordt toegeroepen aan de 
ongecontroleerde ontwikkelingen van 
activiteiten die een steeds schadelijker 
uitwerking hebben op de omgeving, 
en uitbreiding van die activiteiten 
zelfs met terugwerkende kracht 
worden verboden, kan op het gebied 
van verkeer en vervoer eerder een 
tegengestelde beweging worden 
waargenomen. 

In dat licht geeft het rapport 'Het 
stedelijk verkeer en vervoer: Hoe 
ongewenste effecten op het milieu te 
verminderen?' door de Centrale 
raad voor de milieuhygiëne een niet 
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te negeren signaal. In keurige bewoor-
dingen wordt de vloer aangeveegd 
met het beleid dat dit kabinet voert. In 
een recente reactie van de Nederlandse 
Spoorwegen op het advies van de 
raad wordt terecht gesteld dat het 
stuk weliswaar betrekking heeft op 
het stedelijk verkeer en vervoer, maar 
dat het van betekenis is voor de 
gehele beleidssector omdat er een 
onlosmakelijk verband bestaat tussen 
lokaal en interlokaal verkeer en 
vervoer. Deze samenhang wordt ook 
in het Structuurschema verkeer en 
vervoer (SVV) aangegeven. 

Mijn fractie vindt het advies van de 
Centrale raad voor de milieuhygiëne 
een belangwekkend werkstuk. Wij 
hebben tijdens de behandeling van de 
begroting van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
begrepen dat Minister Winsemius 
ervan uitgaat dat zijn collega van 
Verkeer en Waterstaat het advies van 
commentaar zal voorzien. Ik nodig de 
minister uit de behandeling van deze 
begroting daarvoor te benutten. 

Het antwoord op vraag 83 raakt niet 
de kern van de kritiek. Toch is deze 
ernstig genoeg om serieus te worden 
besproken. Dat dient niet op de lange 
baan te worden geschoven. In het 
advies van de raad komt nog eens 
nadrukkelijk naar voren hoe dwingend 
de noodzaak is om via een sturend 
beleid de 'modal split' zodanig te 
beïnvloeden dat het aanueel van het 
openbaar vervoer en langzaam 
verkeer in het totaal van de verplaat-
singen drastisch wordt vergroot. De 
redegeving wordt, althans door mijn 
fractie nog steeds volledig onderschre-
ven. Ik realiseer mij zeer wel dat wij 
daarbij geen ijzer met handen kunnen 
breken. Wijzigingen in gedragspatro-
nen kunnen niet van de ene op de 
andere dag met harde hand worden 
afgedwongen. 

Ook hier wil ik nog eens nadrukkelijk 
uitspreken dat ook de Partij van de 
Arbeid er ten volle van overtuigd is 
dat de auto in het vervoer van 
goederen en personen een onmisbare 
rol speelt en zal blijven spelen. Het 
streven dient er echter op gericht te 
zijn dat de ongewenste schadelijke 
effecten van de massamotorisering zo 
veel als enigszins mogelijk is, worden 
voorkomen en bestreden. De politieke 
wil daartoe neemt, naar het ons 
voorkomt, zienderogen af. Die lijn 
opnieuw ombuigen is een opgave 
waar mijn fractie, evenals in het 
verleden, voor wenst te staan. 

Naar het oordeel van de minister en 
de regeringsgezinde fracties was het 

Tarievenplan openbaar vervoer niet 
minder dan een overlevingsplan. 
Gedurende een aantal jaren zouden 
extreme tariefsverhogingen moeten 
worden doorgevoerd omdat deze 
maatschappelijke basisvoorziening 
ten prooi dreigde te vallen aan het 
eigen succes. In de woorden van de 
minister: 'Een consistent beleid, dat 
op continuïteit is gericht, is in deze 
nota vaster neergelegd. Het openbaar 
vervoer is, als wij gestuurde planning 
mogelijk willen maken, gediend met 
het tarievenplan dat voorkomt dat wij 
van jaar tot jaar ad hoc over tarieven 
en over het voorzieningenniveau 
moeten beslissen.' 

De minister bouwde echter een 
veiligheidsklep in onder het motto: je 
weet maar nooit. Zij zei namelijk: 'Als 
blijkt dat wij onverantwoord bezig 
zijn, zal ik de eerste zijn om daar ook 
de conclusies uit te trekken.' Of zij 
echt de eerste was, weet ik niet, maar 
zij was er erg snel bij. Een half jaar 
nadat de eerste stap van het driejaren-
plan was genomen, zijn bedoelde 
conclusies daadwerkelijk getrokken. 
Het Tarievenplan is van de baan. 

Ik heb al eerder gezegd dat ons dat 
niet tot vreugde stemt. Op zich zelf 
verdient het waardering als slecht 
beleid wordt bijgesteld, maar de 
oorzaak van die ombuiging stemt ons 
buitengewoon somber. Het gaat 
slecht met het openbaar vervoer. 
Waarschuwingen werden enigszins 
vanuit de hoogte in de wind geslagen. 
Een bredere benadering van het 
probleem werd als niet realistisch 
afgedaan. De fracties van het CDA en 
de VVD, dit dient gezegd, dwongen 
een belangrijke concessie af. De 
gevolgen van de voorgestelde 
maatregelen zouden jaarlijks 'zwaar' 
worden geëvalueerd. 

Dat laatste is gebeurd. De resultaten 
zijn ons eind vorige week geworden. 
Ik moet eerlijk bekennen dat zich bij 
lezing van de evaluatienota een diep 
gevoel van machteloosheid van mij 
meester maakte. De wetenschap staat 
voor niets, maar is niet bij machte, 
ontwikkelingen in het openbaar 
vervoer op korte termijn en met een 
minimum aan houvast te evalueren. 
Wij waren gewaarschuwd. 

De gemeentelijke openbare-vervoer-
bedrijven verenigd in de BOV, lieten 
ons al op 12 juli weten, te vrezen dat 
de tellingen in september sterk 
zouden worden vertekend door 
seizoeninvloeden en dat er, ondanks 
toe te passen correctiemethodes, een 
onzuiver beeld zou ontstaan. Ook die 
voorspelling is uitgekomen. Wat voor 
de minister helder als glas is, daar 

valt voor mij geen touw aan vast te 
knopen. Eerlijk gezegd vraag ik mij af 
of wij ons niet op een simpele wijze in 
de luren hebben laten leggen, of het 
het 'niet eerder in Nederland op deze 
schaal gehouden onderzoek onder 
gebruikers van openbaar vervoer'geen 
dienst doet als rookgordijn, met als 
conclusie: de resultaten van het 
onderzoek zijn gelukkig niet (helemaal) 
in overeenstemming met de zeer 
sombere geluiden die ik eerder uit de 
bedrijfstak heb vernomen? 

Wat is een gotspe? 
Wie op dit moment durft te ontken-

nen dat het openbaar vervoer in al 
zijn geledingen in een dramatische 
neerwaartse spiraal terecht is geko-
men, neemt een loopje, niet naar een 
halte, maar met de werkelijkheid. Het 
is waar: de trendbreuk was gedeeltelijk 
voorzien en werd bewust nagestreefd 
om het openbaar vervoer niet langer 
aan het eigen succes ten onder te 
laten gaan. De jeugd werd bewust uit 
bus, tram en metro gejaagd. Betaal-
baar openbaar vervoer, dat volgens 
de heer Van Vlijmen van het CDA 
twee weken geleden nog uitgangspunt 
was voor het beleid, werd bewust 
voor steeds grotere groepen onbetaal-
baar gemaakt. De functie van de 
binnensteden komt op het spel te 
staan. 

In Amsterdam is het percentage 
regelmatige gebruikers van het 
openbaar vervoer van maart tot 
september met 15% teruggelopen. In 
de categorie abonnementen en 
reductie-abonnementen is een 
achteruitgang van tientallen procenten 
geen uitzondering. In Rotterdam nam 
de vervoeromvang van 1978 tot 1983 
ondanks de groeiende werkloosheid 
en de teruglopende bevolking met 
12% toe. Deze minister en dit kabinet, 
gesteund door beide coalitiepartijen, 
slaagden erin, die groei in anderhalf 
jaar tijd vrijwel teniet te doen. 

In een eigen evaluatie van RET en 
de gemeentelijke verkeersdienst - een 
buitengewoon inzichtelijke rapportage 
- wordt gesteld dat er sprake is van 
'een aanzienlijke aantasting van de 
mobiliteit van de bevolkingsgroepen 
met het laagst besteedbare inkomen'. 
Waar de tweedeling van de samenle-
ving nog geen feit zou zijn, wordt er 
wel haast doelbewust naar toe ge 
werkt. Het gemeentevervoerbedrijf 
van Maastricht meldt dat tussen 
maart 1984 en september 1984 door 
tariefsverhoging een herzonering het 
aantal reizigers met niet minder dan 
12,5% is gedaald. 

Men berekend dat de herzonering 
tot een aanzienlijke inkomstenderving 
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heeft geleid. Het is opmerkelijk dat in 
de brief van de minister niet wordt 
gerept over de gevolgen van die 
operatie. Ik neem aan dat dat op een 
misverstand berust en ga ervan uit, 
dat dit probleem op korte termijn 
nader zal worden bekeken en dat 
daarbij serieus rekening wordt 
gehouden met de redelijke verlangens 
die in de betrokken gemeenten 
bestaan. Wil de minister zo vriendelijk 
zijn, dat te bevestigen? 

In de meer genoemde brief van 5 
december schrijft de minister dat zij 
erin geslaagd is, het lek in de financie-
ring van het openbaar vervoer te 
dichten. Ik zou haar daarmee willen 
complimenteren, ware het niet dat, 
naar het mij voorkomt, de schijn 
opnieuw bedriegt. Uitgaande van een 
globaal gelijkblijvend voorzieningenni-
veau, rekening houdend met nieuwe 
tegenvallers in de opbrengsten als 
gevolg van de langere-termijnelastici-
teit en de voor 1985 voorziene 
tariefsverhogingen èn uitgaande van 
een verdere verslechtering van de 
concurrentiepositie van het openbaar 
vervoer ten opzichte van het gemoto-
riseerd particuliere vervoer, is het wel 
erg stoutmoedig, te beweren dat het 
signaal 'brand meester' kan worden 
gegeven. Het kan dan ook geen toeval 
zijn dat ons vanuit het ministerie van 
Financiën enig wantrouwen ter ore 
komt over de maatregelen van de 
minister. Heeft zij dergelijke geluiden 
ook gehoord? 

'Beter ten halve gekeerd, dan ten 
hele gedwaald', was mijn primaire 
reactie op de voorstellen van de 
minister. Bij nader inzien verdienen ze 
nader commentaar. Het is zeer de 
vraag of de negatieve spiraal in 
positieve richting kan worden omge-
bogen. Ook de minister twijfelt 
daaraan. In het antwoord op vraag 88 
wordt gesteld dat een lagere tariefs-
verhoging in overweging is genomen 
'ten einde verder vervoerverlies te 
beperken'. 

Graag krijg ik een reactie op mijn 
veronderstelling dat het pakket dat nu 
ter beoordeling staat de zogenaamde 
spitsproblematiek dreigt te vergroten. 
Daardoor ontstaan nieuwe financiële 
problemen, terwijl de bedrijven op dit 
moment al voor een schier onmogelij-
ke opgave staan. Het is zeer de vraag 
of die problemen zonder wezenlijke 
aantasting van het voorzieningenr i-
veau kunnen worden opgelost. Los 
daarvan, komt er een 'pijplijn' van 
f500 min. op ons af. Ik verwijs 
daarvoor naar het antwoord op vraag 

254. Hoe zullen de gevolgen hiervan 
voor de exploitatie worden verwerkt? 
Verdient het eerder door ons geopper-
de idee om zware infrastructuur niet 
langer ten laste te brengen van die 
exploitatie geen nadere overweging? 

Bij de behandeling van het Tarieven-
plan is door mijn fractie gewezen op 
de noodzaak om de financiële proble-
matiek van het openbaar vervoer niet 
eenzijdig van uit de begroting van 
Verkeer en Waterstaat te benaderen. 
Dat verhaal staat nog steeds recht 
overeind. Over een onderdeeltje 
daarvan hoor ik graag nu wat meer. 
Hoe staat het met het overleg over de 
aanpassing van het reiskostenforfait 
in 1985? 

Het zal duidelijk zijn dat mijn fractie 
weinig vertrouwen heeft in de 
uitwerking van wat met recht 'de 
nieuwe aanpak' mag worden ge-
noemd. Die is niet goed doordacht, 
vertoont geen consistentie en draagt 
de kenmerken van een schrikreactie in 
zich. De uitkomst is hoogst onzeker, 
wanneer het uitgesloten is dat enige 
extra ruimte wordt gecreëerd. Voor 
een wezenlijke aantasting van het 
voorzieningenniveau moet in dat 
geval worden gevreesd. Dat was de 
bedoeling niet. Bij de discussie in 
september heeft de heer Hennekam al 
aangegeven dat er in dat geval maar 
extra ruimte moet worden gemaakt. 
Staat hij nog steeds op dat standpunt? 

Inmiddels zijn van verschillende 
kanten nieuwe alternatieven aangedra-
gen voor de versteviging van de 
positie van het openbaar vervoer. Ik 
noem Amsterdam, Maastricht en 
Eindhoven. Het voorstel van Amster-
dam, inmiddels in hoofdlijnen 
overgenomen door alle BOV-gemeen-
ten, werd door de minister onmiddellijk 
de grond ingeboord. Dat was een 
'politiek verhaal' en daar houdt deze 
minister niet zo van. 

Het is goed dat nader is afgesproken 
dat de wezenlijke elementen alsnog 
serieus zullen worden bezien. Bij 
steeds meer discussies over dit 
onderwerp wordt steeds sterker 
benadrukt dat de 'redding' van het 
openbaar vervoer vooral gezocht 
moet worden in een verbetering van 
de concurrentiepositie van het 
openbaar vervoer ten opzichte van de 
auto. Naar het oordeel van mijn 
fractie mogen die discussies niet 
langer vrijblijvend worden gevoerd. 
Het is de hoogste tijd om op korte 
termijn belissingen te nemen. Ik dring 
er met klem op aan binnen een 
halfjaar knopen door te hakken over 
de variabilisering van de autokosten 
of over enig alternatief daarvoor, bij 

voorbeeld die, door de NS aangedra-
gen. 

Ik vraag daar een kameruitspraak 
over onder toevoeging van een idee, 
waarbij een koppeling wordt gemaakt 
tussen een vastrecht voor het open-
baar vervoer, bij voorbeeld als 
aanhangsel van deel III van het 
kentekenbewijs, en een accijnsverla-
ging. Het is niet meer dan een 
suggestie, die de minister, naar ik 
hoop, van commentaar zal willen 
voorzien. Ik overhandig u deze motie 
met het verzoek de bijgevoegde 
berekening als noot in de Handelingen 
op te nemen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Castricum 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat de concurrentiepositie 
van het openbaar vervoer ten opzichte 
van het gemotoriseerde particuliere 
vervoer wezenlijke verbetering 
behoeft; 

verzoekt de regering, de mogelijkhe-
den die hiertoe bestaan te bezien en 
medio 1985 voorstellen in die richting 
aan de Kamer voor te leggen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 36(18 600-XII). 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat tegen 
het opnemen van een noot in de 
Handelingen, gezien de omvang van 
deze noot, nog juist geen bezwaren 
bestaan. 

[De noot is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.)1 

De heer Castricum (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank u voor uw 
souplesse. 

Grote gebeurtenissen werpen hun 
schaduwen vooruit. Met meer dan 
gewone belangstelling zien wij het 
wetsontwerp Personenvervoer 
tegemoet. Ik heb er al eerder op 
gewezen dat de financiële regeling die 
daarin wordt voorzien, voor de 
betrokken bedrijven een reële start 
mogelijk moet maken en dat overigens 
ook de continuïteit van de voorziening 
gewaarborgd dient te zijn. Inhoudelijk 
loop ik niet op de zaak vooruit. Indien 
enigszins mogelijk willen wij van 
harte aan een snelle behandeling 
meewerken. 
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Ik wil wel nog iets vragen met 
betrekking tot geluiden die de laatste 
tijd nogal nadrukkelijk van CDA-zijde 
zijn geventileerd. De heer Van Vlijmen 
heb ik bij verschillende gelegenheden 
horen spreken over het decentraliseren 
van bestuurlijke en financiële bevoegd-
heden in de richting van zogenaamde 
regionale vervoerautoriteiten. Ik zou 
daarover graag de opvatting van de 
minister wil len vernemen in het licht 
van het wetsontwerp, dat zij bij de 
Raad van State aanhangig heeft 
gemaakt. 

Nu het toch over grote gebeurtenis-
sen gaat: met enige verbazing hebben 
wij via de media vernomen dat er een 
contract ten bedrage van f20 miljoen 
is getekend voor de ontwikkeling en 
de beproeving van de magneetkaart. 
Vooraleer definitieve stappen worden 
gezet, zo begrijp ik uit het antwoord 
op een schriftelijke vraag, komt de 
Kamer ook nog aan bod. Is het wel 
reëel, te veronderstellen dat die trein 
nog kan worden gestopt? En wat 
wordt gedaan met allerlei minder 
kostbare, buitengewoon nuttige 
suggesties die uit het vervoerend 
bedrijfsleven zijn aangereikt? 

Met de evaluatienota over het 
Tarievenplan en de begeleidende 
brief van de minister heeft ons ook 
de nadere uitwerking van de nota 
Controle Openbaar Vervoer bereikt. 
De introductie van een met de 
vroegere conducteur te vergelijken 
functionaris - wij moeten zien te 
voorkomen dat deze medewerker van 
het begin af aan door het publiek op 
een wat hondse (Fikkie! ) manier 
benaderd wordt - springt het meest in 
het oog. Wij begroeten de conducteur-
nieuwe-stijl, maar zijn toch wat 
teleurgesteld over de invulling van 
het plan. 

In de gekozen opzet is het niet 
denkbeeldig dat de eerste nieuwkomer 
af moet stappen op het moment dat 
de laatste opstapt. Wij zijn op voorhand 
overtuigd van het nut van zijn/haar 
blijvende aanwezigheid in met name 
het stedelijk openbaar vervoer. Ik doe 
dan ook het voorstel, deze maatregel 
niet in tijd te begrenzen maar in 
principe een duurzaam karakter te 
geven. Ik wil de Kamer ook in dezen 
om een uitspraak vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Castricum 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de inzet van extra 
personeel voor toezicht en controle in 
met name het stedelijk openbaar 
vervoer op zichzelf waardering 
verdient; 

constaterende, dat de genomen 
maatregel in tijd begrensd wordt waar 
een duurzame voorziening gewenst 
is; 

verzoekt de regering, het daarheen te 
leiden dat de inzet van nieuw personeel 
als bedoeld een structureel karakter 
krijgt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 37(18 600-XII). 

De heerCastrium (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik maak nog de volgende 
kanttekeningen. Wij gaan ervan uit 
dat de bedrijven grote vrijheid wordt 
gelaten, het nieuwe personeel naar 
eigen idee in te zetten. Dat is ook de 
bedoeling van de minister. Wat is 
verder precies afgesproken over de 
dekking van het risico als de betrokken 
vervoerondernemingen de financiële 
randvoorwaarden niet of niet geheel 
'halen'? 

Terecht is de minister teruggekomen 
op haar aanvankelijke voornemen, de 
boetes voor zwart- en grijsrijden te 
verhogen. Het zal de VVD-fractie na 
de nota over kleine criminaliteit niet 
aanspreken maar het controlerend 
personeel wel. Die mensen hebben al 
genoeg met de agressie van hun 
geachte clientèle te stellen. Theorie en 
praktijk willen nog wel eens op 
gespannen voet met elkaar staan. De 
maatregelen die met betrekking tot 
het instapregime worden voorgesteld, 
hebben eveneens onze instemming, 
al stel ik vast dat daarmee een van de 
indertijd geannonceerde troeven van 
het nieuwe kaartsysteen, de strippen-
kaart, namelijk het vergroten van de 
omloopsnelheid, teniet wordt gedaan. 
Nu de strippenkaart zelf nog, zou je 
langzamerhand gaan denken. En dat 
komt er dan ook aan. 

Bij de behandeling van het Nationaal 
Plan voor de Verkeersveiligheid heb ik 
geconstateerd dat het verkeers- en 
vervoersbeleid dat beide bewindslie-
den voeren niet 'doordesemd' is van 
de noodzaak van een veel offensievere 
aanpak van de verkeersonveiligheid. 
Als voorbeeld haalde ik bij die 
gelegenheid het al eerder opgevoerde 
Tarievenplan aan. Wij lieten de SWOV 
dat plan op de verkeersveiligheidscon-
sequenties bezien. De minister wierp 
die studie verre van zich, maar zegde 
toe de SWOV bij de evaluatie van het 

Tarievenplan te zullen betrekken. Nu 
daarvan niets is gebleken, herhaal ik 
mijn kritiek. 

Sinds de behandeling van het 
Tarievenplan heeft de SWOV moeilijke 
tijden doorgemaakt. Gelukkig is er 
uiteindelijk een bevredigende oplos-
sing voor de gerezen problemen 
gevonden. Ik wil toch nog eens een 
staf breken over de houding van de 
minister van WVC, die tegen de 
afspraken in zijn subsidiebijdrage 
heeft ingetrokken. De kortzichtigheid 
van die beslissing staat in wanverhou-
ding tot de diepgang en de omvang 
van de problemen waarover wi j 
spreken. Zeer recent is daarover 
nieuwe informatie aangereikt door de 
SWOV. 

In een studie over de economische 
schade ten gevolge van de verkeerson-
veiligheid worden onthutsende cijfers, 
die al langer de rond deden, weten-
schappelijk onderbouwd. Er mag 
geen misverstand over bestaan dat de 
menselijke ellende die achter de 
getallen schuil gaat, onpeilbaar is. 
Echter, de nadere becijfering van de 
economische gevolgen maakt eens te 
meer duidelijk welk een rampzalige 
omvang de schade, door verkeerson-
veiligheid aangericht, jaarlijks aan-
neemt. Tot nu toe was het rijksbeleid 
mede gebaseerd op aanname die veel 
te laag waren. De Nationale Verkeers-
en Vervoersrekening 1979, verschenen 
in 1984, maakt een bedrag van 1,5 
mld. zichtbaar. 

Het Nationaal Plan voor de Verkeers-
veiligheid ging uit van het dubbele. 
Beide bedragen blijken nu een fractie 
van de werkelijke kosten, die eerder 
bij de 15 dan bij de 10 mld. liggen en 
worden weergegeven in 4 a 5% van 
het nationaal inkomen, wellicht 
oplopend tot 20 mld. in 1990. Ik vraag 
mij in gemoede af waarom wij die 
ramp enigszins gelaten over ons heen 
laten komen. Zou een meer fundamen-
tele beschouwing van de eerst 
verantwoordelijke bewindsman in het 
licht van die cijfers niet op zijn plaats 
zijn? 

Bij de behandeling van het NPV 
hebben wij het regeringsbeleid inzake 
de aanpak van de verkeersonveiligheid 
uitvoerig besproken. Bij die gelegen-
heid is de Kamer een groot aantal 
toezeggingen gedaan. In antwoord op 
vraag 55 wordt gesteld dat wi j 
inmiddels per brief zijn geïnformeerd 
over de manier waarop en het tijdstip 
waarbinnen die toezeggingen gestand 
zullen worden gedaan. Dat klopt niet, 
had ik willen zeggen, maar gisteravond 
laat trof in in mijn postvak èn de 
bedoelde brief èn de nota van het 
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bureau Berenschot over de coördinatie 
structuur verkeersveiligheid. 

Die nota is in vele opzichten 
vernietigend, bevestigt veel bange 
vermoedens die ik eerder heb geuit 
en werpt een schril licht op de wijze 
waarop de rijksoverheid de jaarlijkse 
ramp die de verkeersonveiligheid 
veroorzaakt, tegemoet treedt. Ik wil 
niet worden misverstaan. Ik maak de 
minister en de staatssecretaris niet 
het verwijt dat die last en de last van 
vele gesignaleerde ernstige tekortko-
mingen volledig op hun schouders 
rust. Dat zou onzin zijn. Ik wil - -
ondanks de voorgeschiedenis die 
mijn fractie op dit punt heeft - ook de 
hand in eigen boezem steken. 

Wat ik beide bewindslieden echter 
wel kwalijk neem, is dat zij het 
bestaan van het grote aantal proble-
men, waarop vanuit de Kamer nog in 
het recente verleden de aandacht is 
gevestigd, min of meer hebben 
gebagatelliseerd en zelfs hebben 
ontkend en dat zij daarmee, willens en 
wetens, hebben toegestaan dat het 
Nationaal Plan voor de Verkeersveilig-
heid - dat een nieuw offensief in de 
bestrijding van de verkeersonveilig-
heid had moeten zijn - van een 
buitengewoon wankele basis werd 
voorzien. Berenschot zegt onder meer 
het volgende: 

1. Sterk op coördinatie gerichte 
taken dienen niet aan een staatssecre-
taris te worden toevertrouwd; 

2. Ingrijpende verbeteringen op het 
terrein van de verkeersveiligheid zijn 
moeilijk te realiseren als er niets 
veranderd aan bepaalde structurele 
factoren binnen de rijksdienst als 
geheel; 

3. Het beleid wordt interdeparte-
mentaal gefrustreerd door een 'ieder 
voor zich zelf'-gedrag; 

4. De staatssecretaris kan moeilijk 
grip krijgen op voor de verkeersveilig-
heid relevant beleid van andere 
departementen; 

5. Bewindslieden van andere 
departementen verstoren de samen-
hang c.q. blijven nalatig bij het 
realiseren van noodzakelijke maatrege-
len; 

6. Het bewindsliedenoverleg 
functioneert door absentie niet als 
gremium op ministerraadsniveau; 

7. Een aantal taken van de directie-
verkeersveiligheid komt niet voldoen-
de tot zijn recht; 

8. De coördinatiestructuur is zwaar 
en functioneert niet goed; 

9. De financiering van het beleid 
- daar is eerder al uitvoerig over 

gesproken - en het onderzoek is 
gebrekkig geregeld; 

10. De evaluatie van het beleid 
vindt slechts marginaal plaats. 

In zijn eerder genoemde brief zegt 
de staatssecretaris dat de probleemin-
ventarisatie van Berenschot 'hier en 
daar onvolledig of niet geheel juist is', 
maar dat hij de probleemanalyse in 
grote lijnen kan onderschrijven. 

Summier gaat hij in op een aantal 
aanbevelingen. De reactie is, ook al 
wordt een nader onderzoek ingesteld 
naar de taak, positie en werkwijze van 
DVV en verbeteringsmogelijkheden 
voor de intra-departementale samen-
werking, absoluut ontoereikend, ook 
gegeven het gewicht van de tekortko-
mingen. Ik nodig de minister of 
staatssecretaris nadrukkelijk uit 
tijdens deze begrotingsbehandeling 
aan te geven, hoe op de kortst 
mogelijke termijn dié maatregelen 
zullen worden getroffen, die de 
ontwikkeling en uitvoering van een 
adequaat verkeersveiligheidsbeleid 
op rijksniveau kunnen garanderen. Ik 
ga ervan uit dat het desbetreffende 
stuk en de conclusies, die daaruit 
worden getrokken, mede onderwerp 
van gesprek zullen zijn met de Kamer 
en met alle betrokken bewindslieden. 

Over een aantal van de in meerge-
noemde brief van de minister behan-
delde onderwerpen, zoals de regiona-
lisatie, wil ik mondeling overleg 
voeren met de bewindsman. Wij 
zullen daartoe in de vaste kamercom-
missie een voorstel doen. De zeer late 
toezending van het stuk maakt het 
niet wel mogelijk daarover op dit 
moment op zinnige wijze met elkaar 
te spreken. 

Mijnheer de Voorzitter! Voordat ik 
afrond, wil ik nog enkele opmerkingen 
maken over het langzaam verkeer - in 
de memorie van toelichting meer dan 
stiefmoederlijk behandeld - en over 
de mobiliteit van gehandicapten. 

Bij de behandeling van het tarieven-
plan openbaar vervoer heeft de 
minister gezegd, dat zij van het 
SWOV-onderzoek naar de gevolgen 
voor de verkeersveiligheid niet veel 
wijzer was geworden. Zij maakte van 
de gelegenheid gebruik om op te 
merken, dat de rijksoverheid voor de 
scheiding van verkeerssoorten een 
'hard programma' heeft. Ik vraag de 
minister toe te lichten hoe 'hard' dat 
programma nu nog is. 

Na de behandeling van de Nota 
fietsverkeer komt het mij voor, dat dat 
programma zo zacht is geworden als 
een - naar verkiezing - gesmolten 
pakje kerst- of paasboter. 'Deze 
dagen', meldde de minister toen met 

gepastetrots, 'heb ik mijn goedkeuring 
verleend aan een bedrag van f6 min. 
voorfietsvoorzieningen'. 'Een dergelij-
ke aanpak', zo voegde zij daaraan 
ietwat snierend toe, 'biedt meer 
garanties dan te zeggen, dat er niet 
gefietst mag worden'. Alsof iemand 
dat ook maar in de verste verte heeft 
of had beweerd. 

Inmiddels kennen wij de nadere 
uitwerking van het beleid. Er is nu 
bijna niets meer van over. In alle 
redelijkheid doe ik de minister het 
verzoek ook in het licht van de recente 
verkeersongevallencijfers, die koers-
wijziging te heroverwegen. De 
opmerkingen van de minister, die ik 
zoeven citeerde, hielden niet minder 
dan een belofte in. Die kan alsnog 
worden ingelost. Wanneer de minister 
dat niet wil doen, zou het gemeen 
overleg met de Staten-Generaal het 
daarheen kunnen leiden. 

De Kamer heeft de gelegenheid een 
amendement van collega Rienks, 
ingediend bij de behandeling van de 
begroting voor het Rijkswegenfonds, 
te steunen. Overigens vraag ik mij af 
wanneer de resultaten zichtbaar 
zullen worden van de bij de behande-
ling van de Nota fietsverkeer aange-
nomen motie over de betere afstenv 
ming van het fietsgebruik en het 
openbaar vervoer. 

Mijnheer de Voorzitter! Het onder-
werp 'knielbus', een innovatie van 
wetenschappelijk onderwijs en 
bedrijfsleven die interessante perspec-
tieven bood voor verbetering van de 
mobiliteit van de gehandicapten, is 
zeer tot mijn spijt - en van mevrouw 
Jorritsma - in deze Kamer afgedaan. 
Naar ik heb begrepen, heeft vrij recent 
overleg plaatsgevonden tussen de 
coördinerend bewindsman, de 
minister en de gehandicaptenorgani-
saties over de vraag, hoe verder. Kan 
de minister de Kamer informeren over 
de afspraken, die zijn gemaakt en over 
het aanvullend beleid, dat na de 
'afhandeling' van de knielbus - als ik 
mij wel herinner op verzoek van het 
CDA - als doekje voor het bloeden 
werd toegezegd? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom aan 
het slot. In de inleiding op de memorie 
van toelichting schrijft de minister dat 
de werkelijkheid - haar werkelijkheid -
wat verbrokkeld wordt opgediend. Ik 
ben dat met haar eens en nodig haar 
uit daarover eens met zich zelf in 
beraad te gaan. Door mij te beperken 
tot enkele hoofdpunten, heb ik 
gepoogd verbrokkeling te voorkomen 
en aan te geven, waar voor ons de 
schijnwerpers op dit moment op 
gericht dienen te zijn. 

Tweede Kamer 
12 december 1984 

Verkeer en Waterstaat 
Staatsvissershavenbedrijf 2316 



Castricum 
Ik wil niet verhelen, dat wij nog 

meer zorgen hebben, niet in de laatste 
plaats over de departementale 
organisatie. In de memorie van 
toelichting wordt geen klare wijn 
geschonken. Dat eerst nu wordt 
toegewerkt naar een stategisch 
perspectief voor de gehele departe-
mentale organisatie is tegen de 
achtergrond van de ingrijpende 
veranderingsprocessen, die gaande 
zijn en op gang zullen komen, tekenend 
voor de situatie. Een voor de samen-
leving zo vitaal departement als dat 
van Verkeer en Waterstaat draait op 
de allereerste plaats op mensen. 

Veel van die mensen, direct of 
indirect met het departement verbon-
den, doen hun werk in groeiende 
onzekerheid. Er bestaat veel onrust. In 
het noorden wordt gesproken over 
een sluipende privatisering van de 
zoute veren. In het streekvervoer ziet 
men met angst en beven de liberalise-
ring van het personenvervoerbeleid 
op zich afkomen. Bij Rijkswaterstaat 
groeit het aantal soorten werknemers 
met uiteenlopende rechtsposities. Bij 
het loodswezen werd gestaakt. 

Op het ministerie wist men niet 
waarom, zo las ik in NRC/Handelsblad, 
noch was men in staat adequaat op 
de volgens het boekje uitgevoerde 
actie te reageren. Medewerkers van 
de commissie Vervoersvergunningen 
en de Rijksverkeersinspectie, de 
laatsten nog niet bekomen van een 
eerdere reorganisatie, wachten met 
spanning op wat hen in de naöije 
toekomst te wachten staat. Dit zijn 
slechts een aantal voorbeelden. 

In het licht van het voorgaande, 
Voorzitter, merk ik op dat VVD-fractie-
voorzitter Nijpels ooit heeft gezegd 
dat tekortschietende bewindslieden 
tussentijds vervangen zouden moeten 
worden. De minister en de staatssecre-
taris zitten nog steeds op hun excel-
lente stoelen. Dat is, zoals u begrepen 
zult hebben, naar ons oordeel in meer 
dan één opzicht geen zegen voor het 
land. 

D 
De heer Hennekam (CDA): Of het een 
zegen zou zijn als de heer Castricum 
daar zou zitten, mijnheer de Voorzitter, 
is nog maar de vraag. 

Omdat ik zo dikwijls de degens 
kruis met de heer Castricum stel ik het 
op prijs, te beginnen met hem op 
maat te bedienen. Ik kan hem daarom 
meedelen dat het gesprek met de 
wethouder van Eindhoven, mijn 
partijgenoot - daarop doelde de heer 
Castricum denk ik - een goed gesprek 

< 

De heer Hennekam (CDA.) 

was, zelfs zodanig dat wij hebben 
besloten tot een vervolggesprek. 

De heer Castricum (PvdA): Mag ik 
vragen wanneer dat plaatsvindt? 

De heer Hennekam (CDA): Dat is nog 
niet vastgelegd. 

De heer Castricum (PvdA): Dat dacht 
ik wel. 

De heer Hennekam (CDA): Dit heeft 
alleen met de volle agenda's van ons 
beiden te maken. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij deze 
begrotingsbehandeling veroorloof ik 
mij een opmerking vooraf te maken 
over de stijl van regeren. Ik heb het 
dan over de bewindsvrouwe, hetgeen 
geen mens zal verbazen. Het recht dat 

De heer Castricum (PvdA) 
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elke bewindsman en -vrouw heeft op 
een eigen stijl van opereren en een 
eigen wijze van presenteren ontzeggen 
wij uiteraard deze minister niet. Zoiets 
hoort bij iemands persoonlijkheid. Je 
kunt nu eenmaal jezelf niet uitdrukken 
op een wijze, die niet bij je past. 

Gevoelens van vreugde en afkeer 
behoeven niet verborgen te blijven. 
Dit neemt niet weg dat, wanneer je 
alle krasse uitspraken van deze 
minister van de laatste tijd op een rij 
zet, je een aardige bloemlezing krijgt, 
waarvan het lezen een tijdrovende 
bezigheid zal zijn. Daarom vraag ik 
haar of het wel zo verstandig is om in 
alle gevallen ongezouten en fris van 
de lever te reageren. Zaken zijn zelden 
zwart/wit. Zelfs wanneer niet geheel 
terechte of onterechte kritiek, al dan 
niet uit de relatiekring van de minister, 
neerdaalt op het ministeriële hoofd, 
ware het in sommige gevallen beter, 
eerst tot tien te tellen om daarna wat 
genuanceerder van repliek te dienen, 
juist ter wille van de zaak waarom het 
gaat. Overigens pleit ik er niet voor, 
dat zij van haar hart een moordkuil 
maakt. 

Voorzitter! Ik kom tot de behandeling 
van de begroting voor het jaar 1985. 
Plaatsen wi j de cijfers in het licht van 
de totale rijksbegroting en kijken wij 
terug naar een reeks van jaren dan 
constateren wij dat het aandeel van 
Verkeer en Waterstaat binnen dat 
geheel sterk is afgenomen, sterker 
dan voor welk ander departement dan 
ook geldt. Nu zegt dit niet alles. 

Groeien in een mate zoals in het 
verleden en met name de jaren vijftig 
en zestig, is niet meer mogelijk, zelfs 
niet meer wenselijk. Wie echter 
vervolgens kijkt naar de cijfers binnen 
de begroting kan naar onze inschatting 
niet ontkomen aan wat wij zouden 
willen noemen 'een zorg op termijn'. 
Ik duid op de zorg over het voorhanden 
zijn van voldoende middelen voor de 
nodige investeringen in de toekomst 
en de zorg over de financiële moge-
lijkheden om de aanwezige infrastruc-
tuur op een kwalitatief goed peil te 
houden. 

Voorzitter! Ik voer dit niet op als 
kritiek voor vandaag, want daarvoor is 
geen aanleiding. Het gaat niet om een 
momentopname. Ik etaleer die 
verschuiving slechts om aan te geven 
dat bij een recessie de verleiding 
groot blijkt te zijn om te grijpen naar 
investeringsuitgaven. Wij zien dit 
trouwens ook bij de lagere publiekrech-
telijke lichamen. Dat tij zouden wij 
graag keren. Verwaarlozing in deze 
sector voel je vandaag amper of niet. 

maar breekt je overmorgen dubbel 
op. Vandaar de aansporing aan het 
adres van de bewindslieden om 
noodzakelijke investeringsuitgaven zo 
min mogelijk aan te tasten. 

In 1986 zullen, naar wij hopen, de 
Oosterscheldewerken klaar zijn. Dan 
valt er een gat in de investeringen van 
Verkeer en Waterstaat. Dit departe-
ment is zwaar gebukt gegaan onder 
de last van deze werken. Terecht 
verleende het steeds een relatief forse 
eigen bijdrage. Er moet, vinden wi j , 
gezocht worden naar ruimte voor 
nieuwe, effectieve investeringen of 
werken in de natte waterstaat en 
overige werken, met name ook om 
knelpunten op te lossen, zich uitstrek-
kend over de bekende spoorknelpun-
ten, de knelpunten in het wegennet, 
die in de vaarwegen, enz. Daarom 
vraagt de CDA-fractie aan de minister 
een actieplan voor de investeringen 
na 1986. In dit verband kan gewezen 
worden op de motie inzake het 
terugploegen in de GWW-sector. Zo'n 
actieplan zou kunnen worden neerge-
legd in een aparte notitie. Het kan 
wellicht ook als apart hoofdstuk in de 
memorie van toelichting op de 
volgende begroting worden opgeno-
men. 

Voorzitter, de CDA-fractie is ingeno-
men met het gegeven dat de minister 
voor 1985 40 miljoen extra voor de 
versterking van de dijken heeft 
uitgetrokken. Het behoeft geen 
betoog dat onze fractie onverkort 
vasthoudt aan de einddata 1990 en 
1998 voor het op Deltahoogte brengen 
van resp. zee- en rivierwaterkeringen. 
Dan pas zal de belofte uit 1953 zijn 
ingelost. 

De heer Castricum (PvdA): Ik kan me 
de vreugde van de heer Hennekam 
wel voorstellen, maar in het antwoord 
op een van de schriftelijke vragen 
wordt gemeld, dat nog niet duidelijk 
is waar dat bedrag van 40 miljoen 
vandaan moet komen. Daarvoor moet 
nog dekking worden gevonden, 
binnen de begroting, naar ik aanneem. 
Hoe zou dat naar het idee van de heer 
Hennekam moeten gebeuren? 

De heer Hennekam (CDA): Twee 
zielen, één gedachte. De volgende 
regel van mijn betoog luidt: Waar 
haalt de minister die 40 miljoen 
vandaan? Ik vervolg maar meteen. In 
een schriftelijk antwoord geeft zij aan, 
dat zij zich zal beraden. Heeft zij dat 
beraad inmiddels afgerond? 

Voorzitter, wij weten dat er hard 
wordt gewerkt aan de nieuwe water-
schapswet. Het wetsvoorstel zien wi j 
graag zo snel mogelijk in ons postvak. 

De minister kent onze opvatting over 
de centrale plaats die wij in die wet 
aan de waterschappen willen toeken-
nen. Zij kent eveneens onze zienswijze 
inzake de bestuurssamenstelling van 
de waterschappen, sporend met 
hetgeen de commissie-Merkx daarover 
heeft gerapporteerd, neergelegd in de 
bekende motie-Eversdijk. Het zou ons 
een lief ding waard zijn als nog deze 
regeerperiode het wetsvoorstel 
afgehandeld kon worden. Kan de 
minister tijdige indiening van het 
wetsvoorstel bevorderen? 

Een ander punt van grote zorg op 
termijn is de problematiek van het 
wegenbeheer en de financiering 
daarvan. Het moment lijkt te zijn 
aangebroken om vast te stellen dat de 
ambitieuze aanpak van de nota-Zeeval-
king, waarin de financiële problematiek 
van de niet-rijkswegen - de herziening 
van de Wet uitkering wegen - wordt 
gekoppeld aan de reorganisatie van 
het wegenbeheer, hoog en wellicht te 
hoog is gegrepen. De aanloop voor 
deze gigantische operatie bewijst dit. 

Wij herhalen wat wij hieromtrent in 
het verleden al hebben gezegd, 
namelijk dat een gezonde financiering 
van het beheer van niet-rijkswegen 
voorop dient te worden gesteld. 
Daarvoor is het nodig dat billijke en 
redelijke normbedragen per km weg 
worden ontwikkeld. Wij zijn ons ervan 
bewust dat het een ingewikkelde zaak 
betreft en dat wij daarover later nog 
met elkaar zullen spreken, maar de 
minister weet dat de WUW-uitkeringen 
de laatste jaren aanzienlijk achterge-
bleven zijn bij de sterk gestegen 
onderhoudskosten, omdat het 
WUW-budget geen prijscompensatie 
kent. Wij ronden deze discussie dus 
vandaag of morgen niet af, maar wij 
vragen de minister wel, of zij onze 
zorg op dit punt deelt en welk perspec-
tief zij met betrekking tot het beheer 
en de financiering van de niet-rijkswe-
gen ziet. 

Van de vaste vaderlandse bodem 
een korte excursie ter zee en in de 
lucht. Wat de zeescheepvaart betreft, 
actueel is de kwestie van de privatise-
ring van het loodswezen en de 
begeleidende diensten. Over het 
uitgangspunt behoeven wij niet te 
redetwisten, het regeerakkoord 
spreekt duidelijke taal. Maar vooral in 
deze specifieke bedrijfstak is het leven 
sterker dan de leer. 

De weerstand is groot; de staking, 
met al haar consequenties voor de 
veiligheid, heeft daarvan getuigd. 
Kennelijk is er nog veel overredings-
kracht nodig en bestaat er nog veel 
onbegrip of achterdocht. Vandaar 
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onze vraag, of het personeel niet 
nauwer bij het overleg betrokken kan 
worden, waarbij wij niet uitsluiten dat 
het personeel een eigen onderne-
mingsvorm kiest. 

Een geheel andere zaak is die van 
de tarieven in de zeescheepvaart. 
Volgens een jaarverslag vormen de 
lage transporttarieven van Russische 
zeescheepvaartondernemingen een 
ernstige bedreiging voor de Westerse 
koopvaardij. Er zijn al verschillen tot 
40%. Vooral het Russische aandeel in 
het verkeer met Nederland is enorm 
toegenomen, meer dan bij het verkeer 
met andere landen. Heeft de minister 
een verklaring daarvoor? Is er sprake 
van gelijke concurrentievoorwaarden? 

Ten slotte vraag ik in dit verband, 
wanneer de Kamer het wetsvoorstel 
tot wijziging van de Wet op de 
zeevaartdiploma's tegemoet kan zien. 
Ik vraag dit vooral in verband met de 
verontrustende berichten uit scheep-
vaartkringen over het niet plaatsen 
van orders voor de bouw van nieuwe 
schepen en het wekelijks 'uitvlaggen' 
van een Nederlands schip omdat de 
bemanningskosten in de omringende 
landen aanzienlijk lager zouden zijn. 
Kan de minister daarover wellicht iets 
mededelen? Zijn er cijfers op dit stuk 
beschikbaar? 

Voorzitter, we gaan hogerop, de 
luchtin. Uit de wereld van deluchtvaart 
zijn gelukkig positieve geluiden te 
horen: het gaat goed met de Neder-
landse luchtvaart. Daarbij is allereerst 
van belang de liberalisering, een 
politiek die terecht door ons land 
wordt voorgestaan, die een goede 
bedrijfsvoering bevordert en die 
direct van belang is voor de consu-
ment. De prijs van een vlucht naar 
Londen is er een goed voorbeeld van. 
En waar dat mogelijk is, moeten we 
ermee doorgaan om in het internatio-
nale luchtverkeer deze politiek meer 
ingang te doen vinden. 

Wij feliciteren Schiphol met - zoals 
het er nu naar uitziet - een record aan 
passagiers en vracht. Wij feliciteren 
de KLM met het uitgebreide investe-
ringsprogramma en vooral met de 
zojuist bereikte mijlpaal. Wanneer zal 
behandeling van het structuurschema 
burgerluchtvaartterreinen mogelijk 
zijn? Onzes onziens ontstaat allengs 
voldoende duidelijkheid over de start-
en landingsbanen op Schiphol. Een 
draai van de vierde baan is naar het 
oordeel van de CDA-fractie niet meer 
aan de orde. Afnemende geluidsover-
last en buitensporig hoge kosten van 
zo'n verlegging zijn voor ons daarin 
doorslaggevend. Een ruimtelijke 

reservering voor een vijfde baan is 
wellicht wel wenselijk. 

De heer Tommei (D'66): Waarop 
berusten de gegevens van de heer 
Hennekam dat de geluidsoverlast op 
Schiphol afneemt? Ik stel deze vraag 
in relatie tot zijn zojuist gemaakte 
opmerking over een record aantal 
vluchten. 

De heer Hennekam (CDA): De heer 
Tommei kent de eisen die aan het 
geluid van motoren van vliegtuigen 
worden gesteld. Hij weet dat dit 
lawaai over een paar jaar aanmerkelijk 
zal zijn gereduceerd. Daar doel ik op. 

De heer Tommei (D'66): Dat betekent 
dat er nu nog niets aan die eisen is 
veranderd. Pas na jaren zal er heel 
geleidelijk iets gebeuren aan de 
samenstelling van het vliegtuigenpark. 
Desondanks zegt de heer Hennekam 
dat de geluidhinder afneemt. 

De heer Hennekam (CDA): Het is een 
zaak van afwegen. De verlegging van 
zo'n baan werd enkele jaren geleden 
al geschat op meer dan f250 miljoen. 
Let wel, het betreft een onproduktieve 
investering. Vanuit die afweging zijn 
wij tot deze conclusie gekomen. 

De heer Tommei (D'66): Dan is er iets 
heel anders aan de hand. De heer 
Hennekam zei daarnet dat de geluid-
hinder afneemt. Nu zegt hij dat de 
geluidhinder weliswaar toeneemt, 
maar dat men dat in de afweging het 
geld niet waard vindt. Dat is iets heel 
anders. 

De heer Hennekam (CDA): Ik heb 
helemaal niet gezegd dat de geluidbe-
lasting toeneemt. Gelet op de eisen 
die aan het vliegtuiggeluid worden 
gesteld, hebben wij in de toekomst 
een aanmerkelijke reductie te verwach-
ten. Dat is zonneklaar. 

De heer Tommei (D'66): Ik bestrijd 
dat. 

De heer Hennekam (CDA): Ik ben 
gewend de pet af te nemen voor de 
feiten, maar ik laat het maar voor wat 
het is. 

De heer Tommei (D'66): Dat is nu een 
volstrekt onjuist opmerking. De feiten 
wijzen uit dat de geluidhinder toe-
neemt. Daar gaat het om. De heer 
Hennekam moet niet de feiten 
verdraaien. 

De heer Hennekam (CDA): Het gaat 
erom dat over enkele jaren na nu een 
nieuw regime van kracht wordt 
waardoor een aanmerkelijke reductie 
van het aantal decibellen zal plaatsvin-
den. 

De regionale ontwikkeling in de 
luchtvaart moet worden bevorderd. 
Wij wijzen op Eelde, waar een bestuur-
lijke doorbraak is ontstaan om de 
startbaan tot 2500 meter te verlengen, 
opdat ook daar meer vracht en 
passagiers kunnen worden vervoerd. 
In het algemeen geldt voor de 
regionale markt, die een groeimarkt 
is, dat andere maatschappijen kansen 
moeten krijgen, een netwerk op te 
bouwen. Krampachtige bescherming 
van wat er is, zal daarmee in strijd 
zijn. Immers, het luchtvaartbelang is 
geenszins gelijk aan luchtvaartmaat-
schappijbelang. Wij vertrouwen erop 
- en horen dat graag - dat de minister 
onze zienswijze deelt. 

Wie de memorie van toelichting 
leest, kan de indruk krijgen dat de 
Rijksluchtvaartschool het enige 
opleidingsinstituut is en dat een en 
ander wordt gekoppeld aan de 
veiligheid van de luchtvaart. Zonder 
het primaat van de Rijksluchtvaart-
school te willen aantasten, moet 
worden gezegd dat zo'n voorstelling 
onjuist is. Wij hebben eveneens onze 
erkende Nationale Luchtvaartschool, 
die al jaren aspirant-vliegers opleidt 
voor zijn brevetexamens. 

Nu is het geenszins onze bedoeling, 
een situatie na te streven waarin de 
NLS naast de RLS, KLM-piloten moet 
opleiden. Wel ondersteunen wij het 
verzoek dat de minister reeds heeft 
bereikt van de kant van de NLS, 
waarin is voorgesteld, van gedachten 
te wisselen over de vraag of beperkte 
onderdelen van de RLS-opleiding niet 
even efficiënt, maar goedkoper, in 
combinatie kunnen worden uitge-
voerd. Wij dringen er met klem bij de 
minister op aan, dit verzoek om een 
gesprek te honoreren en de Kamer te 
zijner tijd van de resultaten daarvan 
op de hoogte te stellen. 

Ik kom thans te spreken over de 
verkeersveiligheid. De mobiliteit, 
maatschappelijk en economisch, door 
het verkeer mogelijk geworden, heeft 
helaas een keerzijde. Het verkeer eist 
dagelijks zijn tol aan slachtoffers. De 
dagelijkse kleine berichten betekenen 
even zovele grote tragedies voor 
betrokkenen en nabestaanden. 

Bestrijding van die verkeersonveilig-
heid blijft geboden, zeker nu wij, na 
een periode van betrekkelijke verbete-
ring, weer in een benedenwaartse 
richting dreigentegaan. Belangstelling 
en medewerking van burger en 
overheid zijn voor die bestrijding 
onmisbaar. Onlangs hebben wij de 
UCV over de verkeersveiligheid 
afgehandeld tot redelijke tevredenheid 
van de meeste partijen. Van belang is 
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thans het vervolg, de invulling en 
concretisering van de talrijke voorne-
mens. Wij hebben daarvan gisteren 
en vandaag gelukkig al een voorbeeld 
gezien. 

Wij willen toch een paar onderwer-
pen eruit lichten ter gelegenheid van 
de begrotingsbehandeling. Ik kom 
dan allereerst op het probleem van de 
alcohol in het verkeer. Het aantal 
slachtoffers ten gevolge van deze 
combinatie is groot. Dat is een treurig 
gegeven, te meer omdat het een 
vermijdbare oorzaak betreft. In het 
bijzonder bij jeugdigen gaan alcohol 
en overmoed hand in hand, vaak met 
alle noodlottige gevolgen vandien. 
Kranteberichten, vooral na het 
weekeinde, getuigen daarvan. Wij 
dringen er daarom op aan dat uitvoe-
ring wordt gegeven aan de motie-
Castricum en dat het wetsontwerp 
inzake de ademanalyse zo snel 
mogelijk wordt ingediend. 

De heer Castricum (PvdA): De heer 
Hennekam twijfelt daar toch niet aan? 
In het antwoord op de schriftelijke 
vragen staat, dat net uiterste wordt 
gedaan opdat het wetsontwerp voor 1 
januari bij de Kamer is. Dat heb ik 
toch goed begrepen? De heer Henne-
kam heeft dat toch met mij begrepen? 
Hij beschikt toch niet over andere 
aanwijzingen? 

De heer Hennekam (CDA): Nee, het is 
alleen maar een aansporing, opdat 
het inderdaad gebeurt. Daarnaast zou 
het CDA de campagne tegen het 
rijden onder invloed graag omvangrij-
ker en zelfs agressiever zien. Wij 
vinden het verheugend, dat Veilig 
Verkeer Nederland een uitgebreide 
actie is gestart. 

Wat de autokeuring betreft is haast 
geboden. Hoe staat het in dit verband 
met de decentralisatie van de afgifte 
van het rijbewijs en een mogelijke 
verlenging van de geldigheidsduur? 

Ik kom thans aan het hoofdstuk dat 
ongetwijfeld het meest in de belang-
stelling staat, namelijk het hoofdstuk 
over het personenvervoer. Het gaat 
vooral om het openbaar vervoer en 
dan vooral om de prijs van het 
kaartje. Men zegt wel eens dat 
eenvoud siert. Wie echter ziet met 
welk een eenvoud sommigen de 
discussie over het openbaar vervoer 
voeren, kan niet anders oordelen dan 
dat dit ontsierend heeft gewerkt. Als 
je sommigen mag geloven, zou het 
openbaar vervoer worden afgebroken, 
worden de mensen de bus of trein 
uitgejaagd en zou de auto als heilige 
koe voorrang krijgen boven alles en 
iedereen. 

Echter, wie om zich heen kijkt - en 
dat geldt voor iedereen in dit Huis -
ziet dat de werkelijkheid een andere 
is. Er zijn natuurlijk problemen. Het 
CDA heeft daar oog voor en zoekt 
mee naar oplossingen. Er is echter 
geen enkele grond - ik zeg dat ook in 
de richting van de heer Castricum -
om de bel te luiden voor de laatste 
ronde van dat openbaar vervoer. 
Integendeel. Ons land kent gelukkig, 
door de bank genomen, een goed 
stelsel van openbaar vervoer. Het is 
onze wens om dat zo te houden en 
om daarbij het systeem en de bedrijfs-
voering zo in te richten, dat het totale 
tekort stabiel blijft en dat de reizigers 
in rekening wordt gebracht wat in 
redelijkheid gevraagd mag worden. 
Alleen metzo'n benadering is het 
openbaar vervoer op termijn gediend. 
De afgelopen tijd heeft als groot 
voordeel gehad, dat het denken over 
het openbaar vervoer door de direct 
betrokkenen heeft plaatsgevonden, 
juist met het oog op de lange termijn. 
En dat is winst. De afgelopen ti jd 
heeft ons tevens geleerd, dat in het 
complexe bouwwerk van het openbaar 
vervoer wijzigingen slechts geleidelijk, 
op straffe van flinke verstoringen, zijn 
door te voeren. 

Ten aanzien van de benadering van 
het personenvervoer is het uitgangs-
punt van de CDA-fractie bekend. Het 
openbaar vervoer en het particulier 
vervoer zijn elkaar aanvullende 
vormen van verkeer. Zij vormen 
samen de bloedsomloop van onze 
samenleving. Dat betekent niet of het 
één of het ander, maar een benadering 
waarbij recht wordt gedaan aan beide 
vormen. 

Echter, in de gevallen waarin voor 
de gebruiker-reiziger een reële keuze 
tussen openbaar en particulier 
vervoer voorhanden is en de voorzie-
ningen als gelijkwaardig kunnen 
worden aangemerkt, staat onze fractie 
op het standpunt dat een keuze ten 
gunste van het openbaar vervoer 
gemaakt moet worden. Het is duidelijk: 
het openbaar vervoer is onmisbaar en 
voorziet in een groot maatschappelijk 
nut. Het heeft zijn prijs die wij, 
gebruiker en niet-gebruiker, dienen te 
betalen. Wij doen dat graag, maar de 
portemonnee heeft een bodem. 

Welnu, gelet op de kostenontwikke-
ling in het verleden en met het oog op 
de handhaving van het openbaar 
vervoer op langere termijn was een 
bijstelling geboden, al is zij niet 
populair. Daarom kwam er een 
tarievenplan met elementen als een 
prijsverhoging, de bestrijding van 
zwart- en grijsrijden en een efficiënte 

bedrijfsvoering. De gedachte achter 
dat plan is die van het met behulp van 
verschillende instrumenten beheers-
baar maken of houden van de kosten. 
Die gedachte is voor ons onaangetast 
gebleven. Geen zinnig mens kan voor 
die noodzaak de ogen sluiten. 

De hoofddoelstelling van de 
CDA-fractie blijft een integraal 
verkeers- en vervoerbeleid, zowel 
binnen het Departement van Verkeer 
en Waterstaat als interdepartementaal. 
Hier en daar zijn tekenen van vooruit-
gang te bespeuren. Toch dreigt het 
proces vast te lopen op een uiteenlo-
pende financiële structuur met 
centralistische tendenzen en een 
overlegstructuur zonder wettelijke 
basis. De verkeers- en vervoerssector 
met zijn miljardenomzet heeft waarlijk 
behoefte aan een afstemming van 
beleid, zulks in goed overleg. 

De verschillende plannen zullen 
geïntegreerd moeten worden bezien. 
Overlappingen moeten worden 
vermeden, evenals dure en onnodige 
concurrentie, die immers ten koste 
gaat van de staatskas. Wij hebben de 
minister vooralsnog gevolgd in haar 
voorkeur, enige planning en structuur 
aan te brengen middels de Wet 
personenvervoer. De Kamer is daarbij 
nog niet aan zet. Voor ons spreekt het 
vanzelf dat in dit kader sprake zal 
dienen te zijn van horizontale en 
verticale coördinatie. De uitvoerders 
van het beleid, de openbaar-vervoer-
bedrijven, moeten evenals de consu-
menten bij de formulering van dat 
beleid worden betrokken. Duidelijk zal 
moeten worden getraceerd waar 
welke verantwoordelijkheden liggen. 
Vooral het streekvervoer zal hierbij 
gebaat zijn. Nu valt het letterlijk en 
figuurlijk tussen NS en stedelijk 
vervoer in. 

De heer Castricum (PvdA): Mag ik de 
heer Hennekam vragen om zijn 
reactie op de suggesties die de heer 
Van Vlijmen heeft gedaan voor een 
nieuwe bestuurlijke en financiële 
organisatie van het openbaar vervoer? 
Die suggesties staan op enigszins 
gespannen voet met het concept-wets-
ontwerp dat de heer Hennekam en ik 
kennen. 

De heer Hennekam (CDA): Het gaat 
inderdaad om een concept-wets-
ontwerp. Tot aan de behandeling in 
deze Kamer kan er nog veel in 
veranderen. Ik sluit een mogelijkheid 
als die welke mijn partijgenoot Van 
Vlijmen heeft genoemd ten principale 
niet uit. De discussie daarover zullen 
wij nog moeten voeren. Dat geldt ook 
voor plannen van wethouders van 
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verschillende gemeenten. Ik noem die 
van de Amsterdamse wethouder Van 
der Vlis, een partijgenoot van de heer 
Castricum. Mijn partijgenoot uit 
Eindhoven heeft eveneens plannen 
ontwikkeld. Elementen uit die plannen, 
en wellicht zelfs meer dan elementen 
alleen, zullen wij ten volle in onze 
beschouwingen moeten betrekken. 
Men heeft niet voor niets gestudeerd 
op alternatieven. Vandaag kunnen wij 
echter niet vooruitlopen op de 
uitkomst van dat beraad. Ik zal dat 
dan ook niet doen. 

De heer Castricum (PvdA): Ik vind dat 
jammer. Een reactie op alle plannen 
lijkt mij buitengewoon zinvol voor de 
discussie. Ik stel in elk geval vast dat 
de heer Hennekam heeft gezegd dat 
er nog veel kan veranderen. 

De heer Hennekam (CDA): Dat moet 
altijd zo zijn in het leven! 

Mijnheer de Voorzitter! Als er één 
post op de begroting is die elk jaar 
weer onduidelijk is, dan is het wel het 
bedrag ter compensatie van de 
exploitatietekorten. Van die 'gouden 
koorden' moeten wij af. De minister 
moet niet langer een soort super-wet-
houder willen zijn. Gemeenten en 
openbaar-vervoerbedrijven krijgen 
dan ook weer prikkels tot een efficiënte 
bedrijfsvoering. 

De tarieven bevatten een element 
van sturing en zijn tegelijkertijd de 
financieringsbron voor het openbaar 
vervoer. Het is de kunst, beide 
componenten in een ideale onderlinge 
verhouding te krijgen, en dus ook te 
komen tot een ideale prijs. Wij 
moeten constateren dat dit met de 
prijsstelling van zowat een jaar 
geleden niet is gelukt. Het gewenste 
effect van de prijsverhogingen van 
het afgelopen jaar is grotendeels 
uitgebleven. 

Weliswaar hebben meerdere 
factoren een rol gespeeld bij de 
terugval in het vervoersaanbod, maar 
het is onmiskenbaar dat wij de 
uitwerking van de tariefverhoging te 
optimistisch hebben ingeschat. Dat 
geven wij toe. De elasticiteit bleek 
groter dan wij hadden verwacht, dat 
wil zeggen dat meer klanten wegble-
ven bij een duurder kaartje. Daardoor 
was een bijstelling van het lopende 
plan geboden. Wij lopen niet als 
makke schapen achter de minister 
aan. Ik herinner de heer Castricum 
eraan dat onze fractie verleden jaar 
met het oog op de onzekerheid al 
ruimte had geschapen voor haar 
voorbehoud. 

Inmiddels is er, na een voorgevecht 
van enkele ronden met slagen boven 
en onder de gordel - de minister zal 
mij deze uitdrukking vergeven -
overeenstemming bereikt tussen de 
minister en de openbaar-vervoerbe-
drijven over de tarieven per 1 april 
1985. 

Zowel in de richting van de minister 
als in de richting van het openbaar 
vervoer willen wij als fractie daarvoor 
onze erkentelijkheid uitspreken. Beide 
partijen zijn bereid gebleken, naar 
elkaar te luisteren en tot goede 
afspraken te komen. Dat is een goed 
startpunt voor het denken over wat er 
na dat tariefjaar moet gebeuren, want 
daar zal met de gehele structuur het 
zwaartepunt komen te liggen. 

De heer Castricum (PvdA): Partijen 
hadden beter eerder naar elkaar 
kunnen luisteren. De heer Hennekam 
heeft in het debatje van september 
over de eerste aankondiging van de 
minister om de tarieven minder te 
verhogen, gezegd dat extra ruimte 
zou moeten worden gecreëerd voor 
de exploitatie van het openbaar 
vervoer als zich ongewenste ontwikke-
hngen zouden voordoen. Staat de 
heer Hennekam nog steeds achter die 
uitspraak? Dat wil zeggen: is de heer 
Hennekam nog steeds van mening 
dat erover gesproken moet kunnen 
worden wanneer de bedrijven voor 
grote problemen staan om die 
afspraken hard te maken? Dat zal naar 
mijn mening namelijk het geval zijn. 

De heer Hennekam (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn uitspraken zijn niet 
zo tijdgebonden en derhalve sta ik 
nog volledig achter die uitspraak. De 
heer Castricum spreekt over een 
ongewenste ontwikkeling; ik herinner 
hem aan het gegeven dat nu juist de 
minister en de vervoersbedrijven 
- beide hebben wat water bij de wijn 
moeten doen - tot een akkoord zijn 
gekomen. Derhalve doet zich de 
noodzaak van hetgeen waarop de 
heer Castricum wijst thans niet voor. 

De heer Castricum (PvdA): Dat vind ik 
nou een beetje flauw! 

De heer Hennekam (CDA): Ik heb u 
gezegd, dat ik ten principale achter 
die gedachte sta, anders zou ik haar 
toen niet hebben uitgesproken! 

De heer Castricum (PvdA): Akkoord! 

De heer Hennekam (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! In samenhang met de 
tarieven is er het vraagstuk van de 
herzonering. Op zich zelf was dat 
terecht, maar dat wordt ook niet 
bestreden. Wel is het een feit, dat de 

herzonering in enkele, meest middel-
grote steden, onevenredig zwaar is 
uitgevallen. Daar traden voor de 
gebruikers soms prijsverhogingen op 
in een mate die nooit, bij wie dan ook, 
heeft voor gezeten. 

Zij treffen bovendien vele mensen 
in buitenwijken die relatief gezien 
toch al met de hoogste huren te 
maken hebben. De minister zal 
ongetwijfeld enkele voorbeelden van 
steden kennen waar de herzonering 
onredelijk zwaar heeft uitgepakt. Wij 
vragen daarom de minister met klem, 
uitsluitend in die onredelijke gevallen 
de herzonering nog eens te bezien en 
correcties aan te brengen. Voorbeel-
den zijn onder meer Haarlem, Nijme-
gen, Maastricht en Breda. Het paard 
moet daar weer voor de wagen 
worden gespannen. 

De heer Castricum (PvdA): Waarom 
heeft de heer Hennekam het vorige 
jaar niet voor een betreffende motie 
van mij gestemd die dit voorspelde? 

De heer Hennekam (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Achteraf praten is 
natuurlijk gemakkelijk en je mag het 
gelijk dan naar je toe halen... 

De heer Castricum (PvdA): Die motie 
is niet achteraf ingediend! Die motie 
is voor de invoering van de herzone-
ring ingediend! 

De heer Hennekam (CDA): Wij 
hebben het evaluatierapport pas 
enkele dagen binnen. Op dat moment 
was pas duidelijk hoe de herzonering 
heeft gewerkt. De precieze cijfers 
waren eerder niet bekend, ook niet op 
het moment van het indienen van de 
motie. Ik geef de heer Castricum wel 
toe, dat er toen al tekenen waren die 
daarop wezen maar wij hebben als 
regeringspartij de regering het 
voordeel van de twijfel gegeven. 

De heer Castricum (PvdA): Als de 
heer Hennekam ook toen goed naar 
de wethouders van het CDA in de 
betreffende steden had geluisterd, 
had hij kunnen weten dat het zo zou 
gaan. Ik praat dus niet achteraf, want 
ik heb de motie ingediend - ik herhaal 
het - voordat de herzonering werd 
doorgevoerd. U moet mij er niet van 
betichten, dat ik achteraf dingen roep! 

De heer Hennekam (CDA): Ik beticht u 
nergens van. Ik wijs u ook op het feit, 
dat niet altijd wethouders van welke 
politieke kleur dan ook het lied zingen 
dat de betrokken partij in dit Huis 
verkondigt. Dat geldt zowel voor de 
partij van de heer Castricum als voor 
de mijne. 
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De heer Castricum (PvdA): Dat zeg ik 
ook niet! 

De heer Hennekam (CDA): Neen, 
maar ik vermeld het wel even in de 
kantlijn! 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog 
een paar opmerkingen maken over 
het openbaar vervoer. De kosten 
moeten laag worden gehouden; dat is 
bekend. Is het in dat verband niet 
merkwaardig, dat de PTT 13 min. 
winst haalt uit de verkoop van 
strippenkaarten en abonnementen? 
En, zo heeft men mij verteld, daar-
naast zou er een renteverlies zijn van 
4 min., omdat veel geld onnodig lang 
onder het beheer van de chauffeurs 
blijft. Zou niet meer uitwisseling 
kunnen plaatsvinden tussen streek- en 
stadsvervoer? 

Wat de opbrengstverhoging betreft 
vinden wij het een verbetering, dat de 
meeste reizigers weer op hun plaats-
bewijs worden gecontroleerd. Een 
andere zaak is, dat de strippenkaarten 
niet onbeperkt geldig zouden moeten 
zijn maar na een zekere tijd weer 
ingeruild zouden moeten worden met 
bijbetaling voor een nieuwe. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik maak een 
zijstapje naar het NS-station Schiphol. 
Zou het niet 'toeristvriendelijker' zijn, 
belangrijke aankondigingen ook in bij 
voorbeeld het Engels te doen? Dit is 
eveneens voor andere drukke centra 
voorstelbaar. 

De heer Castricum (PvdA): Eén 
vraagje. Beluisterde ik de heer 
Hennekam goed toen hij zei, dat de 
strippenkaart niet langer onbeperkt 
geldig moet zijn? 

De heer Hennekam (CDA): Dat is een 
overweging die ik de minister aanreik 
en waar ik graag haar commentaar op 
hoor. Niet dat de geldigheid ineens 
vervalt en de strippenkaart niets meer 
waard is, maar dat die kaarten na 
verloop van tijd kunnen worden 
ingeruild en men er met bijbetaling 
een nieuwe strippenkaart voor kan 
krijgen. Dit gebeurt ook met kaarten 
voor pontveren. 

Mijnheer de Voorzitter! Onze fractie 
wil graag wederom een grotere 
inzetbaarheid van taxi's, toerwagens 
en dergelijke bepleiten. Ik wijs in dit 
verband op de gunstige ervaringen 
die zijn opgedaan bij experimenten. 
Wij weten dat vooral de taxibedrijven 
het moeilijk hebben. Hoe staat het 
met de mogelijke inbreng van de taxi 
op zwakke openbaar-vervoerlijnen? 

Voor het CDA is het vervoer voor 
gehandicapten van het allergrootste 

belang. Daaraan dient een hoge 
prioriteit te worden gegeven. Juist de 
fysiek beperkte medemens moet 
optimaal de gelegenheid worden 
geboden zich te verplaatsen. Eerder 
dit jaar discussieerden wij er al over. 
Bij die gelegenheid hebben wij een 
dringend beroep gedaan op de 
minister en de coördinerend bewinds-
man ter zake, om onder andere bij 
gelegenheid van deze begroting een 
samenhangend beleid te presenteren, 
waarbij reeds bestaande en zo 
mogelijk nieuwe voorzieningen in één 
geheel zouden worden geplaatst. 

Onze fractievoorzitter is teleurge-
steld over de weinig concrete nieuwe 
zaken. Zowel de memorie van toelich-
ting als de schriftelijke antwoorden 
bevatten weinig nieuws. Waar het 
onze opvatting is dat de diverse 
regelingen op elkaar worden afge-
stemd, doublures worden vermeden 
en daarmee in maximaal haalbare zin 
de invalide mens wordt geholpen, 
vragen wij dringend aan de minister 
om hier nog eens op in te gaan. 
Natuurlijk kan niet alles ineens 
gebeuren. Het gaat ons nu vooral om 
de koers die wordt uitgezet en om het 
budget dat daarvoor beschikbaar is. 
Kan de minister bij voorbeeld niet 
aansturen op een proef in een regio 
waarin taxi's voor de korte en de trein 
voor de lange afstand op elkaar 
worden afgestemd, juist voor mensen 
met een ernstige loopstoornis? Wat 
zijn de vooruitzichten van het zogehe-
ten 'stappenplan'? 

Mij is ook gevraagd te pleiten voor 
de bereikbaarheid van stations, 
aangezien ons is opgevallen dat 
veranderingen aan stations - met 
name aan het Centraal Station in deze 
stad - hebben geleid tot een slechtere 
bereikbaarheid voor met name de 
oudere mens. 

Particulier vervoer en openbaar 
vervoer zijn geen communicerende 
vaten, moeten nochtans wel in relatie 
met elkaar worden bezien. In dat 
verband zijn onderwerpen als 'reiskos-
tenforfait' en 'variablisatie' aan de 
orde. Wij zijn van mening dat mede 
uit een oogpunt van rechtszekerheid 
voor de belastingbetaler een ad hoc-
beleid op het gebied van het reiskos-
tenforfait moet worden vermeden. Wij 
vinden dat de berekeningsmethodiek 
moet worden gehandhaafd. Over de 
variabilisatie blijft onze opvatting dat 
zoiets alleen in internationaal verband 
kan en mag worden bekeken. Gelet op 
de prijzen van de benzine ten zuiden 
en vooral ten oosten van onze 
landsgrens is daarvoor, naar onze 
inschatting, thans geen ruimte. 

Ik rond mijn betoog af. Door beide 
bewindslieden is het afgelopen jaar 
veel op de weg en de rails gezet. Het 
jaar 1985 moet naar onze opvatting 
het jaar worden waarin die vele en 
omvangrijke beleidsvelden waar dat 
wenselijk is, met elkaar in verband 
worden gebracht. De bereikte overeen-
komst over de tarieven is daarbij zeer 
welkom, doordat hierdoor een 
adempauze wordt verkregen om 
hieraan te werken. 

Accenten voor het komende jaar 
zullen onzes inziens zijn: ten eerste 
het inventariseren van de benodigde 
infrastructurele voorzieningen met 
daaraan gehecht de financiering, ten 
tweede een grotere doorzichtigheid in 
de wereld van het openbaar vervoer 
en ten derde het openzetten van de 
grenzen, nationaal en internationaal. 
Het is verheugend dat in dit opzicht 
door minister-president en minister al 
veel baanbrekend werk is verricht. 
Maar wij weten dat nog een belangrijke 
weg is te gaan en barrières letterlijk 
en figuurlijk moeten worden weggeno-
men. 

Ten slotte: voor het welslagen van 
dit beleid is naast hard werken een 
sfeer van overleg nodig. Daarbij 
moeten niette vroeg geharnaste 
stellingen worden betrokken, want al 
doende leert men. In Frankrijk zeggen 
ze - dat zal deze minister aanspreken -
'En forgeant on devient forgeron'. 

D 
De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Het doet de fractie van 
D'66 genoegen dat de minister, zij het, 
noodgedwongen en met merkbare 
tegenzin, het voor het openbaar 
vervoer zo schadelijke tarievenplan 
half de rug heeft toegekeerd. Ook de 
minister kan niet langer heen om de 
conclusie die wij al direct hadden 
getrokken, namelijk dat de sterke 
prijsverhogingen in het openbaar 
vervoer de reiziger weg zouden jagen. 
Het effect van die tariefverhogingen 
werd nog versterkt door het verlagen 
van lonen en uitkeringen. Mij ontbreekt 
de spreektijd voor een uitvoerige 
analyse, maar mijn fractie is tot de 
conclusie gekomen dat zowel bij de 
Nederlandse Spoorwegen als bij het 
stads- en streekvervoer in de 
komende jaren een beleid zal moeten 
worden gevoerd van stabiele tarieven, 
slechts te verhogen met de stijging 
van de kosten van levensonderhoud. 

Naast de tarieven zijn er enkele 
andere aspecten van het openbaar 
vervoer waarvoor mijn fractie de 
aandacht wil vragen. In de eerste 
plaats betreft dit het vervoer van 
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gehandicapten. Mijn fractie wenst de 
aandacht hieraan niet te beperken tot 
lippendienst. Wij blijven op het 
standpunt staan dat gehandicapten 
zoveel mogelijk gebruik moeten 
kunnen maken van het openbaar 
vervoer. Dat openbaar vervoer zal 
hierop dan moeten worden aangepast. 
Dit vereist blijvende aandacht en het 
leidt tot twee concrete vragen. De 
eerste vraag stel ik naar aanleiding 
van het debat over de knielbus. 
Daarbij is door de minister toegezegd 
dat als compensatie voor het niet 
doorgaan van de knielbus, nieuwe 
ideeën zouden worden ontwikkeld en 
dat daarbij ook opnieuw geld zou 
worden gefourneerd. Ik lees hierover 
in de begroting niets. Vandaar mijn 
vraag: waaruit bestaan die nieuwe 
ideeën, wanneer zullen ze gerealiseerd 
worden en welke financiering heeft de 
minister hiervoor te bieden? 

Mijn tweede vraag betreft het 
vervoer door de Nederlandse Spoor-
wegen. In april 1982 is door minister 
Zeevalking toegezegd dat alle nieuwe 
railverbindingen volledig toegankelijk 
zullen worden voor gehandicapten. 
Nu de Flevo-lijn wordt aangelegd, 
bestaat hier en daar de vrees dat deze 
toezegging in het vergeetboek is 
geraakt. Wil de minister mij verzekeren 
dat de regering zich aan de gegeven 
toezegging houdt en dat als uitvloeisel 
hiervan de Flevo-spoorlijn en in de 
wat verdere toekomst eventueel de 
Zuiderzeespoorlijn inderdaad volledig 

toegankelijk zullen worden voor 
gehandicapten? 

Sprekend over de Nederlandse 
Spoorwegen wil ik de minister 
nogmaals deelgenoot maken van de 
ergernis van mijn fractie over de door 
zogenaamde voetbalsupporters 
aangerichte vernielingen in treinen. 
De regering, die zegt hoge prioriteit te 
willen verlenen aan het terugdringen 
van de criminaliteit, treedt hiertegen 
volstrekt onvoldoende op. Ik heb 
reeds geruime tijd geleden gevraagd 
naar het oordeel van de regering over 
het afschaffen van de vervoersplicht 
voor de Nederlandse Spoorwegen. Ik 
wacht nog steeds op een reactie. 
Waarom is die er nog steeds niet? Ik 
nodig de minister dringend uit, nu 
eens eindelijk met beleidsvoorstellen 
te komen die aan de vernielingen in 
het openbaar vervoer effectief een 
halt zullen toeroepen. De traagheid 
waarmee tot nu toe is gereageerd, 
heeft bij mij nu echt tot grote ergernis 
geleid. 

Ik werd onlangs via de 'Wat heet 
gewoon'-lijn op een geheel ander 
probleem opmerkzaam gemaakt. In 
een Amsterdamse krant werd in een 
advertentie getiteld 'Oud worden in 
Amsterdam' gewezen op de mogelijk-
heid voor het aanvragen van een 
zogenaamde Pas 65. Deze pas biedt 
onder andere een voordeliger tarief 
voor het openbaar vervoer. Uit 
reacties op deze advertentie moest ik 
opmaken dat men reeds vanaf 60 jaar 

deze pas kan aanvragen, maar alleen 
als men gehuwd is, duurzaam 
samenwoont met, weduwe of weduw-
naar is van iemand van 65 jaar of 
ouder. Dat zou inhouden dat alleen-
staanden die geen weduwe of 
weduwnaar zijn hiervoor niet in 
aanmerking komen. Als dat werkelijk 
het geval is, is het te gek om los te 
lopen. Wil de minister mij opheldering 
verschaffen en, naar ik hoop, mij 
geruststellen? 

Overeen aantal beleidsonderdelen 
is in de begroting niets of in elk geval 
weinig positiefste vinden. Dat betreft 
in de eerste plaats de binnenscheep-
vaart. Deze is van groot economisch 
belang. Een sterke binnenscheepvaart 
is in het bijzonder een onmisbare 
factor voor het goed functioneren van 
onze nationale zeehavens. Desondanks 
zijn noodzakelijke verbeteringen aan 
de hoofdinfrastructuur van havens en 
scheepvaartwegen vertraagd. 

Noodzakelijk vervangingsinvesterin-
gen voor projecten die technisch aan 
vervanging toe zijn, zijn zelfs in het 
gedrang gekomen. Ik lees dat vrijwel 
letterlijk in de memorie van toelichting 
bij de begroting. Ik ben dan ook van 
mening dat hieraan in deze begroting 
cijfermatig onvoldoende aandacht is 
gegeven. Ik nodig de regering daarom 
via een motie uit, in de begroting voor 
1986 een hogere prioriteit te geven 
aan investeringen in de infrastructuur 
van havens en scheepvaartwegen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Tommei 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat noodzakelijke 
verbeteringen aan de hoofdinfrastruc-
tuurvan havens en scheepvaartwegen 
om budgettaire redenen zijn vertraagd, 
en dat zelfs noodzakelijke vervangings-
investeringen voor projecten die 
technisch aan vervanging toe zijn in 
het gedrang komen; 

gelet op de grote betekenis van de 
binnenvaart voor de economie en in 
het bijzonder voor het functioneren 
van de zeehavens; 

nodigt de regering uit, bij het opstellen 
van de begroting voor 1986 een 
hogere prioriteit te geven aan investe-
ringen in de infrastructuur van havens 
en scheepvaartwegen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 38(18 600-XII). 
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De bewindslieden Scberpenhuizen en Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat volgen vanachter 
de regeringstafel het begrotingsdebat 

De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik sluit daarbij nadrukkelijk 
de voorzieningen ten behoeve van de 
zesbaks duwvaart uit, want daarin ziet 
mijn fractie absoluut niets, maar dat 
wist de minister al. 

Wij lezen ook weinig over de 
besluitvorming met betrekking tot de 
mogelijke inpoldering van het Marker-
meer. Het standpunt van de fractie 
van D'66 is bekend. Wij wensen het 
behoud en de ontwikkeling van het 
Markermeer als een waardevol, nat 
gebied. In dit verband zijn wij geïnte-
resseerd in het rapport van het ICES 
over de private financiering van de 
inpoldering. Wil de minister ons dat 
rapport toezenden? Wil de minister 
ons eveneens het rapport sturen dat 
het Landbouw Economisch Instituut 
één dezer dagen heeft gepubliceerd 
over de landbouwkundige consequen-
ties van een eventuele inpoldering? 
Wij zien dat dan gaarne voorzien van 
commentaar. 

De afhandeling van het Structuur-
schema burgerluchtvaartterreinen 
wacht nog steeds op een regeringsbe-
slissing over de draaiing van de 
vierde baan op Schiphol. Waarom 
moet dat zo lang duren met alle 
daaraan verbonden vertraging in de 
sanering van de geluidhinder rond 
Schiphol? Bij de afhandeling van het 
Structuurschema burgerluchtvaartter-
rein zal ook een beslissing moeten 
vallen over de mogelijke aanleg van 
een oost-westbaan op het vliegveld 

Beek. Het is volstrekt duidelijk gewor-
den dat, zelfs indien zonder enige 
belemmering nachtvluchten zouden 
mogen worden uitgevoerd - hetgeen 
uit milieu-overwegingen overigens 
volstrekt ondenkbaar is - deze 
oost-westbaan een groot financieel 
fiasco zal worden. Mijn fractie heeft 
geen behoefte aan een nieuw RSV-dra-
ma. Wij bevelen daarom aan, dit 
peperdure luchtkasteel maar snel te 
vergeten. 

Opmerkelijk weinig aandacht 
krijgen de fiets en de fietser, ondanks 
het feit dat er steeds meer wordt 
gefietst in Nederland. De reactie van 
de ENFB was wel een voltreffer. Waar 
blijft overigens het actieplan tegen 
fietsendiefstallen, waarom ik in een 
motie heb gevraagd? Dat plan had al 
op 1 september jongstleden gereed 
moeten zijn. Er zijn nu al plannen van 
de fractie van D'66 en de ENFB; moet 
er nu nog meer materiaal worden 
aangedragen? Waar zit nu precies het 
knelpunt? Opnieuw valt op hoe 
weinig daadwerkelijke aandacht de 
regering heeft voor de bestrijding van 
de criminaliteit. 

Ik sluit af met het maken van enige 
opmerkingen over de verkeersveilig-
heid. Het belang van het bestrijden 
van de onveiligheid in het verkeer kan 
niet genoeg benadrukt worden: ieder 
jaar 1800 doden, meer dan 50.000 
gewonden en f 10 mld. schade 
minimaal. Het verkeer heeft het effect 
van een burgeroorlog. Hier moeten 

hardere maatregelen worden geno-
men. Is de regering bereid, effectiever 
op te treden tegen het rijden onder 
invloed van alcohol en onderschrijft 
zij met mij het eisenpakket van de 
alcoholcampagne van de Vereniging 
Veilig Verkeer Nederland? 

Wanneer mogen wij de invoering 
verwachten van de nieuwe tempera-
tuurgevoelige reflectoren die de 
automobilist waarschuwen tegen 
mogelijke gladheid? Het bericht in het 
Nieuwsblad van het Noorden, dat 
deze vinding op het ministerie een 
jaar lang in de kast heeft gelegen, 
vind ik buitengewoon onaangenaam. 
Is dat bericht juist? Zo ja, welke 
verklaring moet hiervoor worden 
gegeven? Ik vraag mij ook af of er nog 
wel sprake is van enige coördinatie in 
het rijksbeleid, en niet alleen op 
grond van de zojuist ontvangen brief. 
Ik vind in geen enkele andere begroting 
zelfs maar één woord over de verkeers-
veiligheid, dus bij voorbeeld ook niets 
over het verkeersonderwijs in het 
basisonderwijs en in het voortgezet 
onderwijs. Is dat nu helemaal uit de 
aandacht verdwenen? 

Ronduit kwetsend vind ik de 
opmerkingen aan het adres van deze 
Kamer die de minister onlangs 
maakte over het naleven van de 
maximumsnelheid. De minister 
beoordeelde het gedrag van de 
Kamer als schijnheilig, omdat de 
meerderheid in deze Kamer niet 
wenst toe te geven aan wetsovertre-
ders. Dat klopt niet, zei de minister, 
als de wet wordt overtreden, moet de 
wet maar worden aangepast. Blijkbaar 
is dat de manier waarop de regering 
de criminaliteit wil aanpakken: 
gewoon toegeven. Vandaag te hard 
rijden, morgen dronken achter het 
stuur. 

En dan gaat de minister er zelfs nog 
prat op zelf altijd te hard te rijden en 
dus de wet te overtreden. Ik vind dat 
beneden alle peil. Ik wens dat de 
minister verder over dit onderwerp 
zwijgt. De Kamer heeft een besluit 
genomen. Als dat de minister niet 
zint, pakt zij nu haar papieren op en 
dan kent zij de deur. 

D 
De heer Blauw (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! 'Eruit halen wat erin zit; 
minder urgente dingen schrappen; 
afzien van honorabele zaken als er 
geen kaartje 'topprioriteit' aan hangt; 
de grootste inspanning op erkende 
knelpunten richten; routinezaken 
stroomlijnen; niets vanzelfsprekend 
vinden omdat het toch vanzelf 
spreekt'. 
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Aldus een aantal citaten uit de 

memorie van toelichting van deze 
begroting. Citaten die de VVD-fractie 
aanspreken. Het is het zoeken, onder 
nieuwe omstandigheden, naar nieuwe 
mogelijkheden, waarbij erkend wordt 
dat het spanningen kan opwekken, 
spanningen in de richting van de 
investeringsverplichting, die dit 
ministerie nu eenmaal heeft. Mag ik 
bij voorbeeld in dit verband nogmaals 
wijzen op een conclusie die de 
commissie-Wagner een aantal jaren 
geleden heeft getrokken, namelijk dat 
het voor een herstellende economie 
van essentieel belang is, dat de 
overheid een actief beleid voert in het 
kader van een verbetering van de 
infrastructuur? 

Wel, het voeren van een dergelijk 
beleid betekent financiële inspanning 
c.q. verplichting. Hoe dit ingevuld 
moet worden nu enerzijds een van de 
hoofdlijnen van het beleid het terug-
dringen van het financieringstekort is 
en wij anderzijds toch de verplichting 
hebben om financiële impulsen op dit 
beleidsterrein te verschaffen, is nog 
onduidelijk. 

Vorig jaar bij de algemene beschou-
wingen is de bekende motie-De 
Vries/Nijpels aangenomen, waarbij de 
regering werd verzocht, een aanzienlijk 
deel van de financiële mogelijkheden 
aan te wenden ten gerieve van 
investeringen, onder andere in de 
infrastructuur. Dit jaar is bij de 
algemene beschouwingen door mijn 
fractievoorzitter gewezen op de 
uitermate zorgelijke situatie van de 
overheidsinvesteringen. Deze bevin-
den zich op een bedroevend laag peil. 
Het volume ligt op dit moment 14% 
beneden het in 1965 bereikte niveau. 
Overheidsconsumptie heeft de 
overheidsinvesteringen verdrongen. 

Dit jaar is wederom bij de algemene 
beschouwingen een motie ingediend, 
nog meer toegesneden op de investe-
ringen in de infrastructuur dan de 
motie-De Vries/Nijpels van vorig jaar. 
Eén duidelijke vraag: blijft het parle-
ment een roepende of acht de 
minister de kans reëel aanwezig, nu 
de Kamer ten tweede male zich 
duidelijk heeft uitgesproken dat een 
herstel van investeringen gewenst is, 
dat het ook zal geschieden? Kan de 
minister bij voorbeeld in dit verband 
aangeven welke grote werken na het 
gereedkomen van de Oosterschelde-
werken aan de GWW-sector kunnen 
worden aangeboden? 

Een ander element dat binnen het 
beleidsvoornemen kan leiden tot 
spanning is samen te vatten onder het 

hoofdstuk 'Grote operaties', waarin de 
minister een overzicht geeft van de 
privatisering rond de Rijksautomo-
bielcentrale, de beloodsing van 
zeeschepen, het Staatsvissershaven-
bedrijf en het Waterleidingbedrijf 
Rijksdienst IJsselmeerpolders. Dit 
kabinetsbeleid heeft bij de aanvang 
heel duidelijk een richting aangegeven 
van verder gaande privatisering, en 
terecht, immers, een terughoudende 
overheid dient zich steeds opnieuw af 
te vragen met welke taken zij zich wel 
en met welke taken zij zich niet dient 
bezig te houden. 

Die taken die op gelijke of wellicht 
nog betere wijze gedaan kunnen 
worden door het particuliere bedrijfs-
leven, dienen dan ook binnen de 
kortste keren afgestoten te worden. 
De kortste keren, dat wil zeggen: in 
goed overleg met de belanghebben-
den; de kortste keren, dat wil zeggen: 
met het veilig stellen van een aantal 
criteria, welke ten grondslag 
moeten liggen aan een privatiserings-
operatie, zoals duidelijkheid tegenover 
het bedrijfsleven, de betrokkenen en 
de overheid zelf. 

Wij willen heel uitdrukkelijk de 
minister vragen of zij in de beantwoor-
ding hier uitgebreid op in wil gaan. Ik 
wil de minister vragen, onze zorgen, 
die wij omtrent de voortgang van dit 
beleidsonderdeel hebben, weg te 
nemen. 

Zonder meer een positieve opmer-
king in het kader van de Grote 
Operaties, willen wij maken met 
betrekking tot de decentralisatie van 
overheidstaken. Onlangs hebben wij 
nog in een mondeling overleg met de 
minister gezamenlijk kunnen besluiten 
dat in het kader van het Structuursche-
ma hoofdvaarwegen de provinciale 
overheden naar gelang hun keus 
meer invloed kunnen krijgen op het 
beheren van deze hoofdvaarwegen in 
hun eigen gebied. 

Kijken wij echter naar het hoofdstuk 
'Organisatie, informatievoorziening 
en automatisering' in de memorie van 
toelichting, dan staat daar: 'Met name 
voor de Rijkswaterstaat betekent dit 
een aandachtsverschuiving naar 
bestuur, beheer, bediening, onder-
houd en verbetering. Dit in het kader 
van het meer aandacht vragen dan 
voorheen voor de totstandkoming en 
het gebruik van de infrastructuur'. 
Kan de minister nader uiteenzetten 
hoe dit zich tot elkaar verhoudt? 

Met instemming hebben wij 
gelezen dat van de zijde van het 
ministerie een toenemende samen-
werking bestaat met het bedrijfsleven 
met betrekking tot de overdracht van 

kennis. Deze kennisoverdracht bij 
Ontwikkelingssamenwerking is, naar 
wij aannemen, een toenemende 
activiteit. Kan de minister hier iets 
meer over zeggen dan in de memorie 
van toelichting is gedaan? Als wij zien 
dat men van de zijde van het ministerie 
betrokken is bij landinrichtings- en 
drainagecursussen, bij een trekker-
werkplaats in Zanzibar en dat men via 
Ontwikkelingssamenwerking contac-
ten heeft met India, het Midden-Oos-
ten, Zuid-Afrika, Indonesië, de 
Sahel-landen en Nicaragua, dan 
moeten wij de volgende vraag stellen. 

Hoeveel van deze activiteiten 
hebben betrekking op de waterstaat? 
Daar waar het gaat om het zoeken 
naar en het zeker stellen van water. 
Dat water is nodig voor de voedsel-
voorziening en met name voor de 
voedselbereiding. Juist op dit moment 
is dat een zeer actuele zaak. Is de 
minister bereid, als een verdergaand 
beroep op haar wordt gedaan, om 
zich meer inspanningen in deze 
richting te gaan getroosten? 

De heer Tommei (D'66): Voert de heer 
Blauw hier niet een zeer oneigenlijk 
argument aan en doet hij geen 
oneigenlijke aanslag op de portemon-
nee van de minister? Deze zaak hoort 
echt bij het hoofdstuk Ontwikkelings-
samenwerking. 

De heer Blauw (VVD): Ik deel die 
mening niet. Ik ben van mening dat 
het van deze bewindslieden een 
goed streven is om de kennis die 
is vergaard binnen het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat voor een 
zo breed mogelijk spectrum aan te 
wenden. Een van de elementen is, 
gelet op hetgeen wij binnen het 
ministerie tot stand hebben gebracht, 
het waterstaatselement. Het is 
genoegzaam duidelijk dat op dit 
moment de waterstaatsproblematiek, 
in de breedst mogelijke zin, een 
actueel probleem is. 

De heer Tommei (D'66): Het gaat niet 
om het overdragen van kennis op dit 
terrein. Ik raad de heer Blauw aan, 
eens met zijn fractiegenoot de heer 
Hermans te spreken. Hij heeft daarover 
wat ervaring opgedaan. 

De heer Blauw (VVD): Ik vind dat een 
uitermate zinvol advies, hoewel 
redelijk overbodig. Ik spreek namelijk 
dagelijks met mijn collega Hermans. 

Mijnheer de Voorzitter! Inmiddels, 
sprekend over waterstaat, een enkele 
opmerking over het op te richten 
waterschap 'Flevoland'. De minister 
zegt dat ernaar gestreefd zal worden, 
het rijkspersoneel tegelijkertijd met de 
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taken over te dragen. Wij zijn het 
hiermee eens, hoewel wij ervan 
uitgaan dat dit alleen maar kan 
geschieden nadat er met het nieuwe 
waterschapsbestuur overeensterrv 
ming is bereikt. 

Met instemming hebben wij kennis 
genomen van de jaarrede van de 
voorzitter van de Unie van Waterschap-
pen, waarin hij een pleidooi hield 
voor verdere kostenbewaking binnen 
de waterschapswereld. Deze oproep 
getuigt van realiteitszin, immers als 
de nationale, provinciale en gemeen-
telijke overheden allemaal een stapje 
terug moeten doen om der wille van 
het financiële probleem waarvoor wij 
staan, kunnen de waterschappen zich 
daar niet van distantiëren. Het 
functionele bestuur in de waterschaps-
wereld heeft, vanuit de rijke historie 
puttend, al vele malen bewezen tegen 
nieuwe ontwikkelingen opgewassen 
te zijn. Dat geeft ons vertrouwen dat 
de oproep, gedaan door de voorzitter 
van de unie, binnen korte termijn ook 
gestalte zal krijgen. 

Hoewel wij ervan overtuigd zijn dat 
de minister veel aandacht besteed 
aan de totstandkoming van de 
waterschapswet, vragen wij ons af of 
het tijdpad wel kort genoeg is. De 
VVD-fractie hecht eraan dat, lopende 
deze kabinetsperiode, de waterschaps-
wet, indien enigszins mogelijk, in het 
Staatsblad verschijnt. Daarmee zou 
dan een wettelijke basis gecreëerd 
zijn voor een verdere democratisering 
van het waterschapsbestel. Een 
verdere democratisering, mits 
realistisch ingevuld - dus met inacht-
neming van de trits belang, betaling 
en zeggenschap -, wordt door onze 
fractie van harte ondersteund. 

Dit voorjaar is er in de publiciteit 
veel aandacht besteed aan het feit, 
dat bij een waterschap in Zuid-Holland 
een vrouw tot Dijkgraaf werd be-
noemd, de eerste voorzittersfunctie in 
vrouwenhand binnen de waterschaps-
wereld. Een enkele zwaluw maakt 
echter nog geen zomer. In onze wijze 
van zien, dient deze ontwikkeling in 
versterkte mate voortgezet te worden. 

Immers, als wij kijken naar de 
man-vrouw-verhoudingen bij de 
provinciale staten in Nederland 
moeten wij constateren dat meer dan 
20% van de zetels bezet is door 
vrouwelijke leden. Bij de gemeentera-
den is dat ongeveer 16%. Binnen de 
waterschapswereld is dat niet meer 
dan 1,5%. Met erkenning van het feit 
dat de waterschappen min of meer 
autonoom zijn, wil ik de minister 
vragen of zij commentaar wil geven 

op de door ons naar voren gebrachte 
stelling. Mocht het zo zijn dat het 
commentaar positief is, dan wil ik 
graag van de minister vernemen of zij 
kans ziet, in de komende periode deze 
ontwikkeling verder te stimuleren. 

De heer Schutte (GPV): Heeft de heer 
Blauw ook enige indicatie van het 
aantal zwaluwen dat voor deze 
functies beschikbaar is? 

De heer Blauw (VVD): Ik heb de 
indruk dat het aantal zwaluwen 
aanzienlijk groter is dan op dit 
moment wordt verondersteld. Het is 
niet alleen een kwestie van deskundig-
heid, maar ook van mentaliteit binnen 
het waterschapsbestel. Dat moet wat 
meer toegesneden worden op de 
moderne verhoudingen die wij met 
elkaar gewend zijn na te volgen, in 
ieder geval in onze wijze van zien. 

Tijdens de UCV over het Rijkswegen-
fonds heeft mijn collega Lauxtermann 
reeds gesproken over de saneringso-
peratie in het kader van de WUW. De 
Minister heeft in haar antwoord 
gewezen op een afspraak, die met het 
IPO, de Unie van waterschappen en 
vertegenwoordigers van de VNG is 
gemaakt. Die vergadering is begin 
januari gepland. Ik citeer nu het 
stenogram: 

'Ik hoop dat partijen zich constructief 
opstellen ten aanzien van een beperkt 
vooronderzoek, Dat vooronderzoek 
moet worden verricht omdat er nogal 
wat meningsverschillen - ik wil geen 
ander woord gebruiken - bestaan 
over de consequenties van een en 
ander. Iedereen rekent zich bij deze 
operatie rijk.' 

Deze weloverwogen woordkeuze 
suggereerde zorg over de resultaten 
op korte termijn. Als nu uit het 
overleg mocht blijken, dat de voorge-
nomen taakstelling te hoog gegrepen 
is, zou het dan niet verstandig zijn een 
onderscheid te maken tussen planwe-
gen en niet-planwegen? Voor niet-
planwegen is verder onderzoek naar 
sanering niet nodig. Bij niet-planwegen 
gaat het erom, spoedig duidelijkheid 
omtrent de financiering te verschaffen. 
Het beperkte vooronderzoek, waarover 
de minister spreekt in het antwoord 
op vragen van collega Van der 
Heijden gesteld op 24 september 
1984, zou zich dan moeten beperken 
tot de planwegen. Mocht dan blijken, 
dat men er met maximaal een half 
jaar niet uitkomt, dan gaan wij maar 
terug naar af. Mag ik hierop een 
reactie van de minister? 

Mijnheer de Voorzitter! De Wet op 
de waterhuishouding is al een hele 
poos in procedure. Wij willen de 

minister uitdrukkelijk verzoeken om 
spoed te betrachten met betrekking 
tot de memorie van antwoord. Het 
duurt allemaal zo lang. Met name de 
fractie van de VVD heeft in het 
voorlopig verslag aangedrongen op 
vereenvoudiging. Parallel daaraan zijn 
ook de conclusies van de commissie-
Geelhoed. Inmiddels hebben wij 
begrepen, dat de minister de aanbe-
velingen van de commissie in een 
bijgesteld wetsontwerp wil opnemen. 
Als dat de aanleiding voor de lange 
termijn is, dan kunnen wij dat nog 
enigszins accepteren. 

Met instemming heeft onze fractie 
kennis genomen van het feit, dat de 
minister erin slaagt om het twee jaar 
geleden uitgestippelde tijdpad voor 
de dijkverhoging goed te volgen. Met 
name het financiële probleem, dat in 
1985 mogelijkerwijs zou kunnen 
dreigen, is naar tevredenheid opgelost. 
Een continue stroom van activiteiten 
kan worden gegarandeerd. 

Meer zorgen maken wij ons over de 
ontwikkeling van de dijkverhoging bij 
de benedenrivieren. Van diverse 
zijden is ons gebleken, dat voor het 
uitvoeren van de oorspronkelijke 
plannen er een vergaande kaalslag 
gerealiseerd zou moeten worden. In 
ieder geval bestaat hierover grote 
zorg in het desbetreffende gebied. 
Ook onze fractie moet, nadat zij 
meermalen kennis genomen heeft 
van deze specifieke problematiek, 
constateren, dat een uitvoering van 
de oorspronkelijke plannen een 
geweldige ingreep kan betekenen. Het 
is een ingreep, die kan leiden tot 
plaatselijke kaalslag en hier en daar 
het karakter op onaanvaardbare wijze 
kan aantasten. 

Wij willen de minister nogmaals 
attenderen - naar ik hoop ten overvloe-
de - op de aanbevelingen van de 
commissie-Becht, die in 1979 met het 
advies kwam om de dijkverbeterings-
werken volgens een zogenaamd 
uitgekiend ontwerp te laten plaatsen, 
als daardoor een aanmerkelijke 
schade aan bestaande waarden kan 
worden voorkomen of verminderd en 
er een redelijke verhouding bestaat 
met de overige belangen, die hiermee 
gemoeid zijn. 

Met name in een gebied, waar 
zovele waterstaatwerken zijn gecon-
centreerd is het op zijn minst merk-
waardig, dat in weerwil van het feit, 
dat wij over de hele wereld een goede 
naam hebben en actief bezig zijn, wij 
op het thuisfront de veiligheid door 
middel van zulke diepe ingrepen 
zullen moeten realiseren. Hiermee 
willen wij niet gezegd hebben, dat er 
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met de veiligheid maar een loopje 
genomen moet worden; die verant-
woordelijkheid kan niemand voor zijn 
rekening nemen. Mogen wij hierop 
een reactie van de minister vernemen? 

Bij deze begrotingsbehandeling niet 
spreken over muskusratten, zou 
onwaarachtig overkomen. Wat ons 
betreft, kunnen wij daarover kort zijn. 
Ons is gebleken, dat de minister zeer 
voortvarend bezig is met het opstellen 
van een concept-wetsontwerp. Het 
enige, wat wij willen vernemen is, 
binnen welke termijn de Kamer dit 
wetsontwerp tegemoet kan zien. 

Ik wil nog een enkele opmerking 
maken over de verziltingsproblematiek 
in Zuid-West-Nederland, toegespitst 
op Schouwen-Duivenland. Van 
diverse zijden zijn wij de laatste jaren 
benaderd over deze problematiek. 
Men maakt zich grote zorgen over de 
toekomstige ontwikkelingen rond de 
Grevelingen; zoet dan wel zout. 

In de concept-nota Waterhuishou-
ding 1983, bijlage 2 op blz. 19, staat: 
Thans voorziet het Deltaplan in een 
zout zoommeer en een zoete Grevelin-
gen. In de keuzenota 'Zoet of zout' 
wordt op blz. 13 het volgende 
vermeld: Het toekomstige waterhuis-
houdkundige beleid in beheer in 
Zuidwest-Nederland zal moeten 
passen in het landelijke gebied, zoals 
dat is verwoord in de conceptnota 'De 
waterhuishouding van Nederland'. 

Gelet op het feit, dat de keuzenota 
in principe een onderdeel vormt van 
de concept-nota Waterhuishouding 
1983 moet op zijn minst worden 
gesteld dat er met betrekking tot de 
zoetwatervoorziening op Schouwen-
Duiveland verwachtingen zijn gewekt. 
Het zijn onder andere deze argumenten 
geweest, die de VVD-fractie ertoe 
gebracht hebben om onlangs nog 
duidelijk kenbaar te maken dat de 
zoetwatervoorziening voor rekening 
van de rijksoverheid gegarandeerd 
moet worden. Ik krijg hierop graag 
een reactie van de minister. 

Tot slot wil ik nog een enkele 
opmerking maken over de dichtslib-
bing van Neerlands economische 
'aorta', de havens in de Rijnmond. 
Door toenemende weerstand ten 
opzichte van de baggerberging op 
landlokaties heeft de minister een 
tijdelijk bergingsdepot op de Maasvlak-
te als oplossing gevonden. Voor de 
lange termijn wordt aan een grootscha-
lige lokatie gedacht. De projectstudie, 
met daarin opgenomen de MER, is 
afgerond en de concessie is aange-
vraagd. Medio 1985 wordt de defini-
tieve beslissing van de regering 

verwacht. De bouwtijd is geschat op 
anderhalfjaar. Dus in 1987 kan de 
lokatie in gebruik worden genomen. 
De VVD-fractie heeft veel waardering 
voor de voortvarende aanpak. Kan de 
minister ons nader informeren over 
de positie van de Kamer in dezen? Ik 
vraag dit vooral gelet op de korte 
spanne tijds, waarbinnen gewerkt 
moet worden. Vertragingen kunnen 
wi j ons niet veroorloven. 

Ik wil nog een vraag stellen over de 
kleine scheepvaart. In de Noordneder-
landse scheepsbouw maakt men zich 
zorgen, omdat de concurrentiepositie 
nadelig beïnvloed wordt, onder 
andere door kwaliteits- en kwantiteits-
aspecten, waaraan de personele 
bezetting moet voldoen. Ik verzoek de 
minister hierop te reageren. De heer 
Hennekam heeft hierover ook een 
opmerking gemaakt; deze ging in de 
richting van het diploma zeescheep-
vaart. 

Ten slotte merk ik op dat de VVD-
fractie met instemming kennis heeft 
genomen van het standpunt, dat 
collega Hennekam namens zijn fractie 
naar voren gebracht heeft betreffende 
de vierde baan van Schiphol. 

D 
Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): 
Voorzitter! In de korte spreektijd, die 
mij geschonken is, zal ik de onderwer-
pen langs gaan in de volgorde, waarin 
zij in de begroting worden behandeld. 

Bovendien zal ik ingaan op de brief 
van de minister over de tarieven. 

Ik wil beginnen met het onderwerp 
'verkeersveiligheid'. Ondanks de 
geringe belangstelling tijdens de UCV 
van 3 september j l . lijkt de verkeers-
veiligheid de laatste maanden 
gelukkig weer wat meer aandacht te 
krijgen. Ik denk dat dit niet in de 
laatste plaats het geval is dankzij een 
aantal in het Nationaal Plan voor de 
Verkeersveiligheid aangekondigde 
maatregelen, die nu in uitvoering zijn. 
Vooral de agressieve actie van Veilig 
Verkeer Nederland tegen het gebruik 
van alcohol in het verkeer is er een 
die de VVD-fractie aanspreekt. 

Het regelmatig laten zien van de 
gevolgen van een ongeluk, waarbij 
alcohol in het geding was, via het 
massamedium de televisie lijkt indruk 
te maken. Ligt het in de bedoeling, dit 
soort prikacties regelmatig en op een 
dergelijke, wat hardere, manier te 
herhalen, ook ter bestrijding van 
ander verkeersonveilig gedrag? Hoe 
staat de staatssecretaris daartegen-
over? Hoe staat hij tegenover de door 
VVN geformuleerde eisen, zoals het 
onmiddellijk intrekken van het 
rijbewijs en de ongeldigverklaring van 
het rijbewijs bij herhaalde veroorde-
ling? 

De heer Castricum (PvdA): Mag ik 
mevrouw Jorritsma vragen hoe de 
VVD-fractie daartegenover staat? 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (WD) 
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Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): Ik 
heb al gezegd dat die acties ons 
bijzonder aanspreken. Wij staan ook 
positief tegenover de eisen. Er zal wel 
een weg gevonden moeten worden, 
waarlangs een en ander ingepast kan 
worden. 

De VVD-fractie wil de staatssecreta-
ris complimenteren met de toezegging, 
gedaan in het antwoord op vraag 66, 
namelijk dat het wetsvoorstel inzake 
ademanalyse-apparatuur rond de 
jaarwisseling naar de Kamer komt. 
Daarmee kan de pakkans vergroot 
worden. In dit verband wijs ik op de 
motie-Castricum, die door ons mede 
is ondertekend, ter zake. 

Wat het opleggen van alternatieve 
straffen betreft, moet ik zeggen dat 
het experiment in Grave ons wel 
aanspreekt. Het lijkt ons echter een 
minder gelukkige keuze om in plaats 
van het opleggen van een gevangenis-
straf mensen te verplichten een 
cursus te volgen, zoals in Assen is 
gebeurd. Wat dit betreft, kunnen wij 
ons vinden in de eis van VVN dat 
alternatieve straffen van dien aard 
dienen te zijn dat de dader geconfron-
teerd wordt met de gevolgen van 
misdrijven als gevolg van het onder 
invloed verkeren van alcohol. Per slot 
van rekening is het volstrekt onaccep-
tabel dat gemiddeld een op de acht 
automobilisten in weekendnachten 
met een te hoog promillage achter het 
stuur kruipt, soms letterlijk. Graag 
verneem ik hierover de mening van 
de staatssecretaris. 

Met de visie op lange termijn van de 
staatssecretaris zijn wij het eens. De 
toelichting op de begroting was 
overigens zeer summier, maar zette 
wel een goede weg uit. Nu immers uit 
het rapport van de SWOV blijkt, dat 
de economische schade van verkeers-
onveiligheid in tegenstelling tot wat 
lang gedacht is zo'n f 10 miljard per 
jaar bedraagt, lijkt een herbezinning 
zeker op zijn plaats. De staatssecretaris 
heeft ons gisteren een brief doen 
toekomen waarin een aantal lijnen 
voor toekomstig beleid worden 
uitgezet. 

Het lijkt mij weinig zinvol daar 
vandaag al veel over te zeggen. De 
heer Castricum heeft wel al iets 
gezegd over de coördinatieproblema-
tiek. Ook heeft hij gezegd dat over 
andere zaken op een ander tijdstip 
moet worden gesproken. Daar wil ik 
mij graag bij aansluiten. Dan zou ik 
ook graag de coördinatieproblematiek 
aan de orde zien gesteld, omdat ik 
niet in de gelegenheid ben geweest 

dat punt vannacht nog volledig te 
verwerken. 

De heer Castricum (PvdA): Ik had ook 
met dat probleem te kampen. Ik heb 
een paar voorbeelden genoemd uit 
het rapport, maar het is natuurlijk niet 
niks! 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): 
Vandaar ook dat ik zeg, dat ik dat nu 
niet zomaar even diepgaand kan 
bespreken. Een discussie daarover 
vergt een gedegen voorbereiding. Op 
een andere plaats en tijd kunnen wij 
er dan met de bewindslieden over 
praten. 

De heer Castricum (PvdA): Maar u 
kunt zich er toch wel in vinden dat er 
tijdens deze begrotingsbehandeling 
even over wordt gesproken? 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): U 
hebt vragen gesteld en ik neem aan 
dat de staatssecretaris daarop in zal 
gaan. 

Mijnheer de Voorzitter! De staatsse-
cretaris deelt in de memorie van 
toelichting mee dat het zeer waar-
schijnlijk is dat het regionalisatiepro-
ject Groningen per 1 januari zal 
starten. Gaat dat nu definitief door? 
Zou het geen goede zaak zijn, volgend 
jaar ook eens in een randstadprovincie 
zo'n project te starten? Hoe staat het 
met de financiering van de nieuw op 
te starten projecten ? 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn 
geringe spreektijd laat niet toe dat ik 
op alle onderdelen van het verkeers-
veiligheidsbeleid inga. Daarom wil ik 
nog een aantal korte vragen stellen. 
Denkt de staatssecretaris dat een 
erkenningsregeling voor autorijscho-
len met kwaliteitsgaranties - dat 
houdt voor mij hoge slagingspercen-
tages in - werkelijk ooit gereed komt? 
Welke invloeden kan de nieuwe 
ontwikkeling van verkeersoefenterrei-
nen op de kwaliteit maar ook op de 
sanering van rijscholen hebben? Is de 
staatssecretaris bereid een onderzoek 
te laten instellen naar de mogelijkheid 
om in de vervolgopleiding bij de 
methode van de verkeersoefenterrei-
nen meer dan één leerling in een auto 
te laten lesrijden? 

In dit kader past ook een opmerking 
over het wetsvoorstel Verlenging 
geldigheidsduur rijbewijzen. Uit de 
antwoorden is gebleken dat het nu in 
de bedoeling ligt, de wet per 1 januari 
1986 in te voeren. Mijn fractie vraagt 
zich af of het niet beter is alvast dit 
wetsvoorstel af te handelen zodat er 
een einde komt aan de verwarrende 
situatie dat mensen denken dat reeds 
nu hun rijbewijs niet elke vijf jaar 

behoeft te worden verlengd. Zou dan 
niet in de loop van 1985 de wijziging 
ten behoeve van de decentralisatie 
kunnen worden aangebracht? 

Uit het antwoord op vraag 359 
meen ik te mogen afleiden dat dit jaar 
de AVOC-pot niet aan onderuitputting 
zal lijden dankzij de nieuwe regels. Is 
dit juist? Als dat inderdaad het geval 
is, is dat een prima zaak. 

Uit een brief van VVN is gebleken 
dat er schijnbaar een vergissing is 
gemaakt bij de toekenning van de 
subsidie. Volgens VVN is er ten 
onrechte nog eens 3% van de loonsom 
op de subsidie voor 1985 gekort, 
terwijl VVN die loonkorting al per 1 
januari 1984 heeft uitgevoerd. Is dat 
juist? 

Collega Lauxtermann heeft tijdens 
de UCV over het rijkswegenfonds een 
vraag gesteld over de voorlichtings-
borden langs rijkswegen waarop de 
minister geen duidelijk antwoord 
heeft gegeven. Kan de staatssecretaris 
nu meedelen of er een proef wordt 
overwogen? 

Vervolgens wil ik enkele opmerkin-
gen maken over de registratie, 
toelating en keuring van motorrijtui-
gen. Nu de staatssecretaris van 
Financiën bezig is met de voorberei-
ding van de houderschapsbelasting 
ter vervanging van de motorrijtuigen-
belasting, waardoor een koppeling 
met de kentekenregistratie wordt 
gelegd en tevens de registratie van de 
verplichte verzekering hieraan thans 
al gekoppeld is, verzoeken wij de 
staatssecretaris te onderzoeken of er 
mogelijkheden zijn de afgifte van bij 
voorbeeld het nieuwe kentekenbewijs, 
dat past bij die houderschapsbelasting, 
of het huidige bestaande derde deel 
van het kentekenbewijs afhankelijk te 
stellen van het verzekerd zijn. 

Die vraag heeft mijn fractiegenoot 
Van Rey bij de wijziging van de WAM 
ook gesteld. Hij kreeg toen echter 
geen duidelijk antwoord. Hiermee zou 
het onverzekerd rijden werkelijk tot 
het verleden kunnen gaan behoren. 
De enorme sommen geld - ruim f 150 
min. per jaar - die nu nog via het 
Waarborgfonds moeten worden 
uitbetaald, zouden dan kunnen 
worden bespaard en de ellende, die 
procedures via dit fonds met zich 
meebrengen, zou dan verdwenen zijn. 
Ik overweeg in tweede termijn de 
Kamer op dit punt een motie voor te 
leggen. 

De VVD-fractie vindt dat in het 
meerjarenprogramma personenver-
voer een goed integraal overzicht van 
de stand van zaken op dit moment 
wordt gegeven, van de raakvlakken 
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met andere beleidsterreinen en verder 
bevat het programma nog een visie 
op toekomstige ontwikkelingen. Het 
lijkt me niet goed om nu in te gaan op 
hetgeen de minister in het MPP ten 
aanzien van de structuurschets voor 
de stedelijke gebieden vermeldt, daar 
enerzijds de Kamer op korte termijn 
de structuurschets zal behandelen, 
terwijl anderzijds daarbij met name 
infrastructurele zaken aan de orde zijn 
die reeds in een UCV behandeld zijn. 

Onze fractie mist in de paragraaf 
over de milieuzorg het voornemen 
van de Minister van VROM om het 
milieubeleid grotendeels te financieren 
uit heffingen op brandstoffen, die met 
name voor het verkeers- en vervoers-
beleid van groot belang zijn. Kan de 
minister een standpunt geven over 
deze dreigende onevenredig zware 
belasting van slechts een van de 
soorten vervuilers? Denkt de minister 
verder dat omtrent het spoorwegla-
waai - ik spreek overigens liever van 
geluid - waarover op dit moment, 
zoals blijkt uit het antwoord op vraag 
103, geen overeenstemming met 
VROM bestaat, ooit overeenstemming 
te bereiken zal zijn als niet vooral met 
betrekking tot NS-stations een wat 
hogere maximumgeluidsgrens wordt 
toegestaan? NS-stations kunnen toch 
uitsluitend goed functioneren als ze 
zeer dicht bij woonwijken liggen? En 
hoe verhoudt zich dit tot de structuur-
schets voor de stedelijke gebieden, 
waarin het dicht bij voorzieningen van 
openbaar-vervoer bouwen juist wordt 
gestimuleerd? 

Voorzitter, uit het feit dat reeds nu 
meer dan de helft van het aantal 
provincies en een groot aantal 
gemeenten, waaronder met name de 
grotere, over een integraal verkeers-
en vervoersplan beschikken, trekken 
wij de conclusie dat ook zonder 
wettelijk voorschrift een geïntegreerd 
verkeers- en vervoersbeleid kan 
worden gevoerd. Kan de minister al 
enige duidelijkheid verschaffen 
omtrent het tijdstip waarop de wet 
personenvervoer de Kamer zal 
bereiken? Ik hoor daar nogal verwar-
rende berichten over. 

Alvorens in te gaan op de paragraaf 
over het openbaar vervoer in het MPP 
zou ik nu ons oordeel over de tariefs-
verhoging voor volgend jaar willen 
geven. Zowel vorig jaar, bij de 
behandeling van het tarievenplan, als 
dit jaar, bij het korte debat in september 
naar aanleiding van het overleg 
tussen de minister en de openbaar-ver-
voersbedrijven, heeft de VVD-fractie 
gesteld dat het doel moet zijn de 

kosten beheersen - ik lees hiervoor: 
dus niet boven de meerjarencijfers te 
laten uitkomen - en daarbij het 
voorzieningenniveau zoveel mogelijk 
in stand houden. 

Bij de behandeling van het tarieven-
plan resulteerde dit in de afspraak, na 
een jaar te evalueren en eventueel bij 
te stellen - het tarievenplan is immers 
geen doel maar een middel - en in 
september mondde dit uit in het 
geven van groen licht aan de minister 
om in overleg met de openbaar-ver-
voersbedrijven te zoeken naar 
alternatieven. De VVD-fractie is 
verheugd over de uitkomsten van dit 
overleg, waardoor met behoud van de 
doelstellingen de tarieven volgend 
jaar aanmerkelijk minder kunnen 
stijgen dan in het tarievenplan was 
voorzien. 

Enkele kaartsoorten van de NS 
kunnen zelfs in prijs dalen. Wij zijn 
overigens wel verbaasd, nu blijkt dat 
er wel mogelijkheden zijn gevonden 
om zonder sterk afbreuk te doen aan 
het voorzieningenniveau toch grote 
bedragen te bezuinigen, terwijl 
verleden jaar gezegd is dat de grens 
bereikt was op het punt van het 
verbeteren van de efficiency. Dat was 
een uitspraak van de minister en 
overigens ook - en dat verbaast mij 
nog veel meer - van de stedelijke 
vervoersbedrijven, waar nu de 
grootste bezuinigingen blijkbaar 
zonder enige pijn worden gevonden. 

De heer Castricum (PvdA): Ze hebben 
niet aangegeven dat het zonder enige 
pijn is gegaan. 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): Ik 
heb ook wel andere geluiden gehoord, 
maar goed: met enige pijn. Gelukkig 
is gebleken dat deze bedrijven zo 
creatief zijn dat er toch nog mogelijk-
heden ontdekt zijn. Daarop hadden 
wij ook in september de nadruk 
gelegd. Ik was ook niet zo verschrikke-
lijk gelukkig met het plan van Amster-
dam. Het plan van Eindhoven heb ik 
pas gisterenmiddag in mijn postvakje 
aangetroffen, ik heb het dus nog niet 
goed kunnen bestuderen. Toch heb ik 
het idee, dat beide plannen enigszins 
vergelijkbaar zijn. Het abonnement 
krijgt alleen niet dezelfde naam, is 
mijn eerste indruk. 

Dan blijft natuurlijk de vraag over, 
wat er volgend jaar zal gebeuren. 
Heeft de minister al enig idee, hoe zij 
volgend jaar zal handelen? De 
VVD-fractie gaat ervan uit, dat bij de 
onderhandelingen voor volgend jaar 
wederom de meerjarencijfers en het 
zoveel mogelijk in stand houden van 
het voorzieningenniveau als randvoor-

waarden zullen gelden. Welke waarde 
moet overigens worden toegekend 
aan het evaluatierapport? 

Ik moet eerlijk zeggen dat het mij 
onmogelijk is gebleken om het 
helemaal 'door te vlooien', maar mijn 
eerste indruk is dat aan de september-
tellingen - in plaats van de normale 
novembertellingen - slechts een zeer 
beperkte waarde toegekend kan 
worden. Hoe denkt de minister 
volgend jaar tijdig de gevolgen van de 
bijstellingen per 1 april aanstaande 
te kunnen evalueren? Wat is eigenlijk 
de reden om de tariefswijzigingen per 
1 april te laten ingaan, dus midden in 
het drukke seizoen, en waarom is 
bijvoorbeeld niet de datum 1 juli 
gekozen? 

Welke maatregelen denkt de 
minister te nemen wanneer de 
opbrengstprognoses, mede vanwege 
factoren van buiten af, volgend jaar 
blijken tegen te vallen? 

De heer Castricum (PvdA): Die vraag 
wil ik aan mevrouw Jorritsma stellen. 
Heeft zij hier zelf een idee over? 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): 
Neen, dat is mijn grote probleem op 
dit moment. Dit jaar is het gelukt en 
misschien kan dit volgend jaar op 
dezelfde wijze geschieden. Ik kan dit 
echter niet overzien, hoewel ik er mijn 
twijfels over heb. Misschien vallen de 
opbrengsten mee, maar ik wil eerst 
het oordeel van de minister horen, 
voordat ik daarover een oordeel kan 
vellen. 

De heer Castricum (PvdA): Als het nu 
niet ergens anders kan worden 
gehaald, moet het dan volgens u ten 
koste gaan van het voorzieningenni-
veau? 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): 
Dat kan ik op dit moment niet beoorde-
len. Nu wij deze stap hebben gezet, 
hoor ik graag hoe de minister daar 
tegenover staat, met inachtneming 
van de door mij genoemde randvoor-
waarden. Ik ga er vooralsnog van uit 
dat die randvoorwaarden moeten 
worden gehanteerd. Dit jaar vielen de 
resultaten zwaar tegen. Er zijn 
stappen ondernomen, maar ik kan 
niet overzien hoe dat volgend jaar 
verder moet. Ik hoor dat graag van de 
minister. 

Een randvoorwaarde voor mij is dat 
wij niet over de meerjarencijfers heen 
kunnen. Het is onbegrijpelijk dat je nu 
voor het openbaar vervoer meer geld 
uittrekt, terwijl je op praktisch alle 
andere onderdelen van het beleid 
moet bezuinigen en hier zelfs nog 
enige groei toestaat. Wij kunnen ons 
een verdere groei niet veroorloven. 
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Bovendien vind ik dat wij met f3,3 
miljard in staat moeten zijn een 
fatsoenlijk openbaar vervoersysteem 
in stand te houden. 

De heer Castricum (PvdA): Als het 
allemaal kan, ben ik het met mevrouw 
Jorritsma eens. Het is echter de vraag 
waarop de zaak nu moet worden 
toegespitst. Als de opbrengsten 
opnieuw sterk tegenvallen, wat moet 
er dan met het voorzieningenniveau 
gebeuren? Moet dat omlaag, omdat 
van mevrouw Jorritsma geen andere 
middelen beschikbaar mogen worden 
gesteld? Zij moet toch zelf over een 
oplossing hebben nagedacht? 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): 
Laat ik dan iets optimistischer zijn dan 
u. Ik ga er vooralsnog van uit dat de 
opbrengsten nu niet meer zwaar 
zullen tegenvallen. 

Ik keer terug tot het MPP. Met de nu 
genomen maatregelen moet het 
mogelijk zijn, een goed werkend 
openbaar vervoersysteem in stand te 
houden en verder uit te bouwen waar 
dat nodig is. In paragraaf 2.2 stelt de 
minister terecht dat bij nieuwe 
investeringen het accent moet liggen 
op vergroting van de capaciteit van 
het bestaande systeem waar dit 
ontoereikend is. Ik zal eraan willen 
toevoegen dat ze met name in 
stedelijke gebieden gericht moeten 
zijn op het aantrekkelijker maken van 
de keuze voor openbaar vervoer. 

In dezelfde paragraaf spreekt de 
minister over experimenten die 
moeten leiden tot kostenverlaging, 
met name in de dunnere gebieden, 
waarbij ze de taxi niet uitsluit. Ligt het 
in de bedoeling om naast het Zeeuwse 
en Friese project nog nieuwe experi-
menten uit te voeren of denkt de 
minister dat, wanneer dit laatste 
experiment is afgerond, voldoende 
materiaal ten behoeve van de streek-
vervoerbedrijven voorhanden is om 
zelf stappen in deze richting te 
nemen? De integratiestudie in 
Friesland heeft tot een voor alle 
partijen bevredigende oplossing 
geleid. 

Mij is ter ore gekomen dat met 
name in Groningen nogal wat proble-
men bestaan. Ik verneem graag van 
de minister in welk stadium die studie 
verkeert. De VVD-fractie neemt aan 
dat bij deze studie, maar ook bij de 
andere, met name de problematiek 
van de kleine kernen die wat verder 
van de spoorlijn liggen, niet uit het 
oog verloren wordt. 

Over de bestrijding van het zwart-
en grijsrijden slechts een enkele 

vraag. Nu voorlopig voor drie jaar 
1350 VIC's ingeschakeld zijn, vraagt 
de VVD-fractie zich wel af hoe dit 
project begeleid wordt. Wanneer 
wordt geëvalueerd om te bezien hoe 
de kosten zich verhouden tot de baten 
en of het project verlengd dan wel 
structureel moet worden? Wanneer 
gebeurt dat? De overige maatregelen, 
genoemd in het rapportje dat wij 
verleden week kregen, kunnen wij 
onderschrijven. Ik denk dat de tijd nu 
rijp is om ervoor te zorgen dat het 
image van het stedelijk openbaar 
vervoer weer opgevijzeld wordt, al 
was het alleen maar om te voorkomen 
dat stad en streek sterk uit elkaar 
worden gespeeld. 

Ik wil nog een opmerking maken 
over de variabilisatie. De VVD-fractie 
is, net als de heer Hennekam, niet 
principeel tegen variabilisatie, maar 
zal dat in internationaal verband 
gerealiseerd willen zien. Anti-variabili-
satie, waar nu de PvdA mee komt, is 
voor ons niet acceptabel Ja, roept 
u maar! 

De heer Castricum (PvdA): Men 
belijdt met de mond dat men voor 
variabilisatie is. 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): U 
doet het omgekeerde. 

De heer Castricum (PvdA): U moet 
het plan in zijn totaliteit bezien. Het 
gaat om de concurrentieverhouding 
tussen auto en openbaar vervoer. 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): Ik 
denk dat die slechter wordt. 

De heer Castricum (PvdA): Ik heb 
gezegd dat het een suggestie is. 
Wanneer er nu internationaal op dit 
vlak niets voor elkaar kan worden 
gebracht, moeten wij dan de variabili-
seringtot in lengte der dagen opschui-
ven? 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): Ik 
bedoel met variabilisatie dat je 
mensen laat betalen voor de gereden 
kilometers. U wilt alles op de vaste 
kosten gooien. Ook alle andere 
plannen die een vorm van anti-varia-
bilisatie inhouden, namelijk het 
bekostigen van een andere kaart via 
de motorrijtuigenbelasting, houden in 
dat de vaste kosten voor mensen die 
heel weinig kilometers rijden, hoger 
worden. Zij ondervinden relatief heel 
weinig voordeel daarvan. En het is 
nog altijd een groot deel van deze 
samenleving dat de auto alleen voor 
lustgebruik gebruikt. 

Ik zeg dan dat ik ervoor zou zijn. Het 
kan echter niet anders. Dat is dan een 
constatering die ons net zo verdriet 

als u. Ik zou er voor zijn om het in 
internationaal verband te doen. Er zijn 
ai mensen die in West-Duitsland en 
België tanken, omdat het daar 
goedkoper is. Die realiteit moeten wij 
wel onder ogen zien. 

De heer Castricum (PvdA): Ik vraag 
om mogelijkheden voor variabilisatie 
te bezien, omdat wij allen in principe 
het erover eens zijn dat het die kant 
op moet. Daar kunt u zich dan toch 
niet tegen verzetten? 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): 
Wat u voorstelt, is echter geen 
variabilisatie. 

De heer Castricum (PvdA): Voorzitter. 
Ik heb mijn suggestie aan u gegeven 
als idee van hetgeen in de beschou-
wing over variabilisering kan worden 
meegenomen. Het principe is verbete-
ren van die concurrentiepositie. Ik 
vraag daarnaar. Ik vraag om alle 
suggesties, die daarvoor worden 
aangedragen, binnen een half jaar te 
bekijken en om een voorstel te doen. 
Daar kunt u zich dan toch niet tegen 
verzetten als u voor variabilisering 
bent? 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): Ik 
ben voor variabilisering, maar niet 
voor anti-variabilisering. U spreekt nu 
over uw motie. Daarover zal ik nu nog 
geen oordeel vellen. Ik heb daarop 
ook nog geen reactie van de minister 
gehoord. Die wil ik eerst in mijn 
overwegingen betrekken. Als ik uw 
voorstel daarbij betrek, constateer ik 
dat het aantrekkelijk wordt om de 
auto te gebruiken bij meer dan 10.000 
kilometer. 

De heer Castricum (PvdA): Nee, dan 
moet mevrouw Jorritsma het stuk 
goed bekijken. 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): 
Dat heb ik gedaan. 

De heer Castricum (PvdA): Dat stuk 
heeft betrekking op het verlenen van 
vastrechtfaciliteiten, niet alleen aan 
auto-eigenaars, maar ook aan gezins-
leden. U kunt zien wat de effecten zijn 
voor het openbaar vervoer. Daaruit 
blijkt heel nadrukkelijk dat er een 
aanzienlijke toename van het gebruik 
van het openbaar vervoer is, als 
gevolg van de verbetering van de 
concurrentiepositie van het openbaar 
vervoer. Daar gaat het om. 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): 
Mag ik dan nog één opmerking 
maken waarom ik het onrechtvaardig 
vind om het op een dergelijke manier 
te doen? Degenen die minder dan 
10.000 kilometer rijden, vooral de 
mensen die heel weinig rijden, 
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moeten wel meer betalen voor hun 
auto. Voor degenen die meer rijden, 
maakt u het goedkoper om auto te 
rijden. Dat moet u ook eerlijk toegeven. 
Het is 2,5 cent per liter. Omgeslagen 
over het aantal kilometers datje moet 
rijden om de f 70 van die kaart vol te 
maken, is dat 10.000 kilometer. U 
schudt nu wel uw hoofd, maar het is 
wel zo. Als je meer rijdt dan 10.000 
kilometer, is het goedkoper om in de 
auto te blijven rijden. Daarnaast krijg 
je een extra voordeel als je in de trein 
stapt. Dat ben ik met u eens. Het is 
echter daarnaast. 

De heerCastricum (PvdA): En dat 
leidt per saldo tot...?? 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): Ik 
vind uw verwachtingen erg hoopvol. 
Ik vrees echter dat het niet zo zal 
uitkomen. Ik vind het bovendien 
oneerlijk, ook nu wi j allen spreken 
over variabilisatie voor mensen die 
weinig van hun auto gebruik maken. 
Mensen die weinig rijden hoeven niet 
zoveel te betalen voor die infrastruc-
tuur, via de motorrijtuigenbelasting. 
Die mensen gaat u nu extra belasten. 
Als je 4000 kilometer rijdt, wordt je 
auto duurder. 

De heer Castricum (PvdA): Waar leidt 
het per saldo toe? Wordt de concur-
rentiepositie tussen de auto en het 
openbaar vervoer, aan de hand van 
de voorzichtige cijfers die in het stuk 
staan, verbeterd of niet? 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD): 
Dat zou kunnen. Het heeft echter wel 
veel nadelige gevolgen. Daarvoor zou 
ik niet willen kiezen. 

Ik wil nog een enkele opmerking 
over het gehandicaptenvervoer 
maken. Blijft de coördinatie voor het 
gehandicaptenvervoer bij de staatsse-
cretaris voor Volksgezondheid? Die 
heeft namelijk het gehandicaptenbe-
leid in zijn portefeuille. Ik heb geruch-
ten gehoord, dat dit zich zou kunnen 
wijzigen. Op welke wijze kunnen in 
die coördinatie, vooral ten aanzien 
van het speciale vervoer, verbeterin-
gen worden aangebracht? 

Daarover is al heel veel gezegd. Ik 
lees in paragraaf 8.2.7. dat de NS 
steeds meer nieuwe rijtuigen inzet, 
waarbij in elk treinstel een comparti-
ment toegankelijk is voor gehandicap-
ten. Is de indruk, die wordt gewekt dat 
dit voor alle lijnen geldt juist? Dat zou 
toch een zeer goede zaak zijn. 

Is de minister overigens op de 
hoogte van een mededeling, die ik 
zojuist van de Gehandicaptenraad heb 
gekregen, dat er nu een taxi op de 

markt is van Duitse origine, aan 
Nederland aangepast om met Brink-
man te spreken, waarvan de taxi 
bedrijven zeggen dat het mogelijk is 
om daarmee mensen met rolstoelen 
tegen een normaal tarief te vervoeren? 
Wat zou dit voor het beleid tot gevolg 
kunnen hebben? 

Ten slotte maak ik de staatssecretaris 
een compliment voor zijn aanbod, het 
handboek voor de aanpassing van 
infrastructurele voorzieningen voor 
gehandicapten in vertaling beschik-
baar te stellen. Dat aanbod heeft hij 
gedaan tijdens een vergadering van 
de CEMT. 

In mijn korte spreektijd heb ik een 
groot aantal elementen van het 
personenvervoer slechts zeer beperkt 
kunnen aanstippen. Verkeer en 
vervoer zijn in onze maatschappij van 
een geweldig maatschappelijk, maar 
zeker niet minder van economisch 
nut. Het beleid dient hiervoor de 
voorwaarden te scheppen. De VVD-
fractie is van mening dat deze minister 
en staatssecretaris daarin ondanks de 
krappe financiële middelen zeer 
redelijk slagen. 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is geen schande, en 
het is al evenmin te laat, wanneer 
bewindslieden nog tijdens hun 
zittingsperiode terugkomen op hun 
beleid als dat een slechte uitwerking 
blijkt te hebben. Het ware te wensen 
dat meerdere bewindslieden dat 
deden! Wie weet, nu er één schaap 
over de dam is... 

De uitwerking van het Tarievenplan 
openbaar vervoer was voorspeld. De 
uitkomsten hebben die voorspellingen 
niet gelogenstraft. De balans van 
voorspelde financiële resultaten, 
verhoogde opbrengsten en een 
verminderde rijksbijdrage, heeft als 
netto-resultaat niet meer te zien 
gegeven dan een aanzienlijk reizigers-
verlies. Het is te prijzen dat dit nu zal 
worden bestreden met dezelfde 
maatregelen als die waarmee het had 
moeten worden voorkomen: een zeer 
geringe stijging, of zelfs een verlaging 
van de tarieven. Naar de mening van 
mijn fractie is dit nog niet genoeg. 
Maar kan men werkelijk een complete 
draai van 180 graden in één keer 
verwachten? 

Ik stel dan ook voor, de draai van 
150 graden maar in stilte te accepteren 
en de minister rustig haar verhaal te 
laten doen. Fouten uit het verleden 
zijn toch zeker niet meer dan geschiede-
nis? Dat leert met de jongste parlemen-
taire code. Laten wij dus niet gaan 

afdingen op het betoog dat de 
minister straks zal afsteken over de 
redding van het openbaar vervoer die 
zich onder haar bewind heeft voltrok-
ken. Wij weten toch allen beter. Laten 
wij de minister in plaats daarvan 
uitvoerig prijzen en haar uitnodigen 
verder te gaan op deze wegen. Laten 
wi j proberen, het goede nieuws dat 
de NS ons per advertentie heeft 
beloofd nog beter te maken. 

Ligt het wel zo voor de hand dat de 
abonnementen van juist de grootste 
gebruikers wel, zij het met een gering 
percentage, worden verhoogd, nu het 
reizigersaanbod met behulp van 
tarieven moet worden vergroot? Ligt 
het niet veel meer voor de hand, te 
proberen juist degenen die de auto 
hebben opgezocht terug te lokken 
naar het openbaar vervoer? De 
abonnementen, met name de jaarkaar-
ten, hebben in de afgelopen jarer. 
ongelooflijk sterke prijsstijgingen 
ondergaan, relatief veel sterker dan 
de gewone kaartjes. 

Ook hierbij is het gerealiseerde 
groei- en verliespercentage, zij het in 
veel geringere mate, afwijkend van de 
verwachtingen. Een verlaging van de 
tarieven zou ook in dezen een krachtige 
impuls kunnen betekenen. Daarover 
vraag ik de Kamer om een uitspraak. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Van Es 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat het in de afgelopen 
jaren gevoerde prijsbeleid ten aanzien 
van de tarieven van het openbaar 
vervoer een aanzienlijke vermindering 
van het aanbod van passagiers tot 
gevolg heeft gehad; 

constaterende, dat door middel van 
prijsverlaging voor enkele reizen en 
retourtjes getracht wordt het passa-
giersaanbod op te vijzelen; 

spreekt als haar mening uit, dat ook 
ten aanzien van de prijzen van 
abonnementen een dergelijke beleids-
lijn uitgezet moet worden; 

verzoekt de regering, de prijzen voor 
abonnementen bij de NS eveneens 
met 21/2% te verlagen en daartoe de 
noodzakelijke middelen ter beschik-
king te stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 40 (18600-XII). 
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Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Gezien mijn beperkte 
spreektijd behandel ik nog één ander 
onderwerp, namelijk de positie van de 
gehandicapten in het verkeer, die 
enerzijds op een aantal punten wordt 
verbeterd maar waarin op een aantal 
andere punten grotere verslechterin-
gen optreden. Van een vooruitgang in 
de zin van toenemende vervoermoge-
lijkheden voor grote groepen gehan-
dicapten is dan ook eigenlijk geen 
sprake. Alle mooie woorden die, ook 
in deze Kamer, zijn uitgesproken over 
een integratie van gehandicapten, 
lijken door deze minister ter zijde te 
worden geschoven. De hoofddoelstel-
ling van het verkeers- en vervoersbe-
leid, het tegemoet komen aan de 
vraag naar vervoer van personen en 
goederen, uitsluitend voor zover de 
bijdrage aan het welzijn van de 
gemeenschap per saldo positief is, 
brengt de minister tot de conclusie 
dat het openbaar vervoer geen taak 
heeft voor rolstoelgebruikers. De 
bijdrage tot het welzijn van de 
gemeenschap die het toelaten van 
rolstoelgebruikers zou zijn, weegt 
volgens haar niet op tegen de door 
haar geschatte kosten. Het saldo voor 
de gemeenschap is daarom volgens 
haar negatief. 

Al ben ik het niet met haar eens, ik 
kan die redenering wel begrijpen. De 
te hoog geschatte kosten en de veel te 
laag geschatte bijdrage aan het 
welzijn van de gemeenschap brengen 
de minister tot die conclusie. Wat ik 
echter niet begrijp, is dat de minister 
meent dat daarmee de kous af zou 
kunnen zijn, dat zij geen enkele taak of 
verantwoordelijkheid heeft voor de 
vervoersonmogelijkheden van de 
meeste vervoersarmen. In de schrifte-
lijke voorbereiding verwijst de 
Minister naar Sociale Zaken voor de 
taxivergoedingen en naar haar nota 
Gehandicaptenvervoer van 1983, 
waarin de hiervoor geschetste 
redenering staat. Worden in die nota 
nog neutrale, verschillende scenario's 
weergegeven waarnaar onderzoek 
gaande is, nu zijn ook die scenario's 
van de baan. Het is voor mij onaan-
vaardbaar dat deze minister deze 
weliswaar kleine groep met een zeer 
duidelijk vervoersvraag zonder meer 
terzijde schuift. Het minste zou toch 
zijn, dat de minister zich bereid 
verklaart regelmatig opnieuw te 
bezien of nieuwe ontwikkelingen 
aanleiding geven tot een andere 
afweging. Dat zou ik haar dan ook bij 
dezen willen vragen. 

Mijn spreektijd staat niet toe om in 
te gaan op de volledige integratie in 
het openbaar vervoer. De visie van de 
minister op dit punt doet mij eraan 
twijfelen of zij die bereidheid heeft om 
nieuwe ontwikkelingen met een 
zekere alertheid en geïnteresseerdheid 
te volgen. Ik hoop dan ook, dat de 
maatschappelijke ontwikkelingen 
doorzetten, ook zonder steun van de 
regering. Berichten uit Groningen en 
Nieuwegein geven daartoe aanleiding. 
Hierbij moet mij ten slotte toch nog 
even van het hart, dat ik de opstelling 
van het CDA en de VVD bij het laatste 
debat over de knielbus betreur. Ik 
hoop, dat dit niet betekent dat zij 
daarmee de rolstoelgebruikers 
definitief hebben laten vallen. Dat zou 
toch een heel ernstige zaak zijn. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Er is op het schip van 
Verkeer en Waterstaat één kapitein, 
gesteund door een assistent-kapitein. 
Er is een actieve en zeer gemotiveerde 
bemanning, er zijn enkele adviseurs 
die als loodsen werken en er is een 
Tweede Kamer die als een soort 
verkeersdienst op de wal tracht wat 
adviezen te geven waarmee de 
kapitein al dan niet rekening wil 
houden. Zo tracht de Kamer ook nu 
weer het beleid van die kapitein 
enigszins te beïnvloeden. 

In zijn vaart heeft deze kapitein 
getoond, besluitvaardig te kunnen 
handelen: geen tol op de weg over de 
Oosterscheldedam, een duidelijke en 
doelmatige voeding van het Rijkswe-
gensfonds, werk met werk bij de 
zandsuppletie op het strand bij 
Goeree, het ondanks moeilijkheden 
voortzetten van versterking van zee-
en rivierdijken, het tot oplossing 
brengen van moeizame operaties bij 
de PTT-verhuizing en zo zou ik nog 
wel een aantal onderwerpen kunnen 
noemen. 

Ik wil echter niet te lang stilstaan bij 
hetgeen is geschied maar vooruitzien 
naar hetgeen nog geschieden moet. 
Dan is niet alleen grote besluitvaardig-
heid nodig maar moeten ook goede 
besluiten worden genomen. Daarvan 
zal ik er enkele in telegramstijl 
noemen. 

Wil men dijken versterken, dan 
moeten bij de beheerders de maatge-
vende hoogwaterstanden bekend zijn. 
Wat betreft de Waal wordt daaraan 
nog gerekend. Er is echter in een veel 
vroeger stadium gevraagd om die 
standen in het overgangsgebied op 
de Lek, de IJsselmond bij Kampen 
bekend te maken. Wanneer kunnen 

wi j die tegemoet zien? Wanneer 
komen de muskusrattenwet, de 
waterschapswet, de scheepvaartver-
keerswet en de wijziging van de 
diplomawetgeving? 

Wat de scheepvaart betreft, dreigt 
de belangstelling voor de vaarwegen 
wat te verslappen. Wanneer wordt 
met het Brabants-Limburgse kanaal 
begonnen en met de andere vaarwe-
gen waarover in het Structuurschema 
vaarwegen uitgebreid is gesproken? 
Knopen zijn nu doorgehakt, dus het 
werk kan beginnen. 

Over de brief ten aanzien van de 
zesbaksduwvaart is onze fractie wat 
minder gelukkig. De minister erkent, 
dat dienaangaande aan de vaarweg 
nog voor vele miljoenen moet worden 
verwerkt om de veiligheid van de 
gehele scheepvaart te kunnen garan-
deren en dan nog slechts bij bepaalde 
waterstanden. Die werken zijn nog 
niet uitgevoerd en kunnen op korte 
termijn ook moeilijk worden uitge-
voerd. Nochtans wil de minister met 
de proef beginnen. Dat komt ons 
voor, niet de juiste volgorde te zijn. 

Van de binnenvaart naar de Wester-
scheldeveren: heeft de minister 
inmiddels volledige overeenstemming 
met het provinciaal bestuur van 
Zeeland over de bouw van de dubbel-
dekker voor de oversteek Vlissingen-
Breskens? Zullen de aanlegsteigers, de 
capaciteit van de opstelplatforms en 
de aansluitende wegen tijdig gereed 
zijn om de verkeersbelasting - met 
grote piekbelasting - t e kunnen 
verwerken? Het heeft ons verwonderd, 
dat wij de wijziging van de walradar-
ketens niet voor het kerstreces 
kunnen afdoen, ondanks sterk 
aandringen van de minister daartoe. 
Zal de vondst van een belangrijke, 
winbare hoeveelheid grind op het 
Nederlandse continentale plat 
invloed hebben op het ontgrondingen-
beleid en zal dit de reeds lang toe-
gezegde wijziging van de Ontgrondin-
genwet bespoedigen? 

Wat de zeescheepvaart betreft, zit 
de ladingreservering van de Oostblok-
staten ons al jaren dwars, zowel door 
de bedoelingen die daarachter zitten 
als door de gevolgen voor onze eigen 
handelsvloot. Zijn op dit gebied nog 
vorderingen gemaakt of mogen wij 
die in de komende tijd verwachten? 
Naar wij vernomen hebben verloopt 
de UNCTAD-code overigens ook niet 
altijd vlekkeloos. 

Van het water naar de lucht overstap-
pend merk ik op dat wij met spanning 
uitzien naar de beslissingen over het 
structuurschema burgerluchtvaartter-
reinen, speciaal met het oog op de 
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nieuwe en gewijzigde banen van 
Schiphol, Beek en Eelde. 

De aflevering van de dubbeldeks-
voertuigen voor de Nederlandse 
Spoorwegen heeft gestaag voortgang. 
Wordt op die grotere capaciteit 
ingespeeld met de toename van 
P+R-voorzieningen, met meer 
beveiligde fietsenstallingen, met meer 
beveiligde overwegen en met een 
snellere voortgang van de baanvakbe-
veiliging? Een doortrekking van de 
Nieuwegeinlijn naar Vianen komt mij, 
gelet op de kosten van de metrolijn 
naar Spijkenisse, uiterst kostbaar voor 
en kan, gelet op de te verwachten 
exploitatieverliezen, beter naar betere 
tijden verschoven worden. 

De minister heeft met onze instenv 
ming enkele verstandige besluiten 
over de tarieven van het openbaar 
vervoer genomen, ook al hadden wij 
graag gezien dat aanvullend in het 
normeringssysteem de drempels voor 
het gemiddelde minimumaantal 
passagiers per trein of bus enigszins 
was verhoogd, om daardoor het door 
het Rijk bijgepaste bedrag in de 
verliezen te verlagen. De vele lege en 
zeer matig bezette bussen en treinen 
op zondagen worden door onze 
fractie op principiële en financiële 
gronden ongewenst geacht. Reclame 
op bussen die vernederend is voor 
vrouwen of voor wie dan ook, wordt 
door onze fractie duidelijk afgewezen. 

Het bestrijden van zwart- en 
grijsrijden blijft ook voor onze fractie 
een zeer grote urgentie behouden. Als 
vervanging van de strippenkaart door 
de magneetkaart een bijdrage aan de 
oplossing van dit probleem kan 
leveren, dan lijkt dat toe te juichen. 
Een versnelde invoering van de 
magneetkaart is dan gewenst en zelfs 
noodzakelijk. 

Ik kan niet nalaten ook nu weer, bij 
de begrotingsbehandeling, te spreken 
over de zeer trage ontwikkeling bij de 
herstructurering van de Wet uitkerin-
gen wegen, iets waarvan de Kamer 
niet bij motie, maar bij amendement 
heeft uitgesproken dat dit in 1981 
opgelost moest zijn. En dan biedt het 
in 1984 nog geen perspectief van een 
oplossing! Nederland heefteen 
doortastende en besluitvaardige 
Minister van Verkeer en Waterstaat, 
zoals ik ook al aan het begin van mijn 
betoog heb gezegd. 

Wil zij haar reputatie behouden, dan 
zal zij alles moeten doen - uiteraard in 
overleg met de andere bestuurslagen -
om dit probleem binnen deze kabinets-
periode ook wettelijk te regelen. Dan 
is het zeer urgent om tot een spoedige 

besluitvorming te komen. Ik wil 
nogmaals een dringend beroep op de 
bewindsvrouwe doen om in overleg 
met de provincie Zuid-Holland en de 
gemeente Dordrecht de impasse over 
de rondweg om die stad te doorbreken. 

Tot slot nog twee opmerkingen 
over zaken die mij verontrusten, 
namelijk de voortgang van de privati-
sering, die door de minister actief 
beleden wordt, maar door het door 
haar gekozen systeem wat wordt 
vertraagd, en de samenwerking met 
de particuliere sector bij het beschik-
baar stellen van kennis en ervaring 
van het ambtelijk apparaat voor 
werken in het buitenland. Wil men 
gezamenlijk in het buitenland optrek-
ken, dan vraagt dit ook om een zekere 
structuur, ook in het binnenland, 
waarin ook de erkende laboratoria 
een plaats moeten krijgen. 

Wil de kapitein haar oordeel over de 
vragen van de verkeersdienst geven? 
Gaarne behouden vaart! 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Er was bij de behandeling 
van het Tarievenplan openbaar 
vervoer 1984-1987 niet zo veel 
voorspellende kracht nodig om te 
menen dat bij een koopkrachtdaling 
voor veel mensen een forse tariefstij-
ging tot een aanzienlijke terugloop 
van het aantal reizigers zou leiden. Nu 
kan men natuurlijk twisten over de 
waarde van voorspellingen en over de 
exactheid ervan. De minister deed dat 
bij voorbeeld uitdrukkelijk tijdens het 
mondeling overleg van 21 december 
van het vorige jaar, toen het interim-
rapport Mobiliteitverkenning voor 
1985 en 1990 van de Stuurgroep-Ver-
keer en Vervoer ter discussie stond. 

Zij doet dit ook weer in de brief van 
5 december en morgen zal het bij de 
beantwoording ongetwijfeld ook weer 
gebeuren. De interpretatieverschillen 
over het onderzoek tarievenplan 
1984-1987 zullen fors zijn. Het zal wel 
weer uitmonden in een 'welles 
- nietes'. Om daarin niette veel 
verstrikt te raken, begin ik met een 
drietal eenvoudige conclusies. 

1. De tariefstijgingen hebben geleid 
tot een duidelijke afname van het 
aantal reizigers. 

2. Het Tarievenplan 1984-1987 is 
ondeugdelijk gebleken en kan de 
prullenbak in. De minister moest de 
aftocht blazen. 

3. Met de nieuwe tariefvoorstellen 
uit de brief van 5 december kan de 
schade voor het openbaar vervoer 
misschien nog enigszins beperkt 
worden. Maar ook aan de nieuwe 
voorstellen kleven grote bezwaren. 

De nieuwe tarieven gelden voor één 
jaar. Er is dus sprake van korte-termijn-
werk. Elk meerjarenperspectief is 
weg. Een redelijke prognose is met dit 
zigzagbeleid helemaal niet meer te 
maken. Hoe gaat het nu verder? Wat 
gebeurt er met de tarieven na 1985? 
Welke gevolgen heeft het beleid voor 
het voorzieningenniveau? Hoe is het 
mogelijk dat de openbaar-vervoerbe-
drijven in de komende jaren op 
jaarbasis nog 52,7 min. kunnen 
besparen zonder het voorzieningenni-
veau in betekende mate te beïnvloe-
den? 

Wat houdt in dit verband 'in 
betekende mate' in? Hoe is het in 
's hemelsnaam mogelijk dat de NS de 
financiële consequenties van de 
nieuwe tarieven voor eigen rekening 
kan nemen? 

Waarom kon dat niet eerder? Als 
het nu wel kan, waarom kan het dan 
slechts bij wijze van uitzondering voor 
één jaar? Wat is dat toch voor een 
kortzichtig beleid! 

Als ik de niet onderbouwde, de 
tijdelijke en de risico-volle voorstellen 
van de minister zie, dan vraag ik mij 
af waar zij eigenlijk het lef vandaan 
haalde om de voorstellen van de 
Amsterdamse wethouder voor 
Verkeer als 'luchtfietserij' te bestempe-
len. Waarom durft zij geen proef aan 
met het Amsterdamse alternatief? Na 
één jaar kunnen de resulaten worden 
bekeken en kan blijken wie er gelijk 
heeft. Ik vind dat de minister na haar 
gesnauw de Amsterdamse wethouder 
de kans moet geven, zijn voorstellen 
waar te maken. Welke belemmeringen 
staan een proef met het Amsterdamse 
alternatief in de weg? 

Minister Smit-Kroes: Het prijskaartje: 
150 min. 

De heer Lankhorst (PPR): U weet dat 
in de Amsterdamse voorstellen ook 
staat dat dit betaald kan worden uit de 
eigen bijdragen. Amsterdam wil die 
kans krijgen. Waarom zou je ze die 
kans dan niet geven? De spoorwegen 
zeggen nu ook te hopen extra klanten 
aan te trekken door een geringe 
prijsdaling. Waarom zou dat niet ook 
in grotere mate mogelijk zijn, vooral 
in Amsterdam? Daar was het beleid er 
altijd op gericht om de prijs van de 
abonnementen laag te houden. Dat 
beleid mocht niet worden voortgezet 
van u. Daarom zijn de afgelopen jaren 
de abonnementen zeer fors in prijs 
gestegen. De essentie van het Amster-
damse plan is juist de tarieven voor 
de abonnementen te verlagen om de 
vroegere reizigers terug te halen. U 
bent wel bereid dat enigszins te doen 
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bij de spoorwegen, maar niet in 
Amsterdam en elders. 

Hebben de nieuwe tarieven ook een 
relatie met de zorg voor het milieu en 
de strijd tegen de zure regen? Zijde-
lings merk ik hierbij op dat iedere 
gedachte om de maximum toegestane 
snelheid voor auto's te verhogen 
volstrekt afgewezen moet worden. 

Welke rol heeft het advies van de 
Centrale raad voor de milieuhygiëne 
met betrekking tot het oorspronkelijke 
tarievenplan gespeeld en welke rol zal 
het kunnen spelen bij de verdere 
besluitvorming daarover? Wat is de 
mening van de minister over het 
Eindhovense voorstel voor goedkope 
busabonnementen. Op het eerste 
gezicht lijkt het misschien een vreemde 
voorwaarde, dat automobilisten ter 
verkijging van een goedkoop abonne-
ment moeten verklaren op de hoogte 
te zijn van het feit dat auto's milieu-
overlast veroorzaken. Staat er op een 
pakje sigaretten ook niet dat het 
slecht voor de gezondheid is? 

Nu ik het toch over roken heb: 
welke verhouding houden de Neder-
landse Spoorwegen aan voor coupes 
voor rokers en niet-rokers? Ik heb de 
indruk dat de belangstelling voor de 
niet-rokerscoupés groter is dan voor 
de rokerscoupes. Hoe zit dat precies. 
Zijn er de laatste jaren meer niet-ro-
kerscoupés bijgekomen? 

De heer Castricum (PvdA): Ja. 

De heer Lankhorst (PPR): Maar de 
niet-rokerscoupés lijken mij nog steeds 
voller te zijn dan de rokerscoupes. Dat 
zal toch ook niet uw uitgangspunt zijn. 
Vandaar dat ik hiervoor nog eens de 
aandacht van de minister vraag. Maar 
het heeft blijkbaar ook duidelijk uw 
aandacht. 

De tarieven voor het meenemen 
van de fiets in reizigerstreinen zijn 
vooral voor korte afstanden op 
piekdagen extreem hoog. Kaartverko-
pers en conducteurs schamen er zich 
soms zichtbaar voor. Zij moeten het 
maar weer zien recht te praten. Heeft 
de minister het evaluatierapport van 
de Nederlandse Spoorwegen over het 
fietsvervoer reeds ontvangen? Wat 
gaat zij daarmee doen? 

Welke bijdrage zullen de bewindslie-
den van Verkeer en Waterstaat 
leveren aan de realisering van het 
nationaal plan van de ENFB ter 
bestrijding van fietsendiefstal? 

Ik wil opnieuw pleiten voor een 
uitbreiding van het aantal bewaakte 
stallingen bij NS-stations. Waarom kan 
dat niet? Waarom moet dat toch 
iedere keer weer zo veel fietsen 
kosten? 

De tariefsverhoging blijkt het 
gebruik van de fiets voor het woon-
werkverkeer en woon-schoolverkeer 
te hebben bevorderd. Vooral jongeren 
en bejaarden gebruiken vaker de 
fiets omdat het openbaar vervoer te 
duur is geworden. Dit zijn de kwetsbare 
groepen, vooral op donkere dagen bij 
slecht weer, Ook de ANWB heeft 
aandacht gevraagd voor de verkeers-
veiligheid van de fietsende scholieren. 
Hij vraagt een nader onderzoek naar 
de veiligheid van fietsende scholieren 
van basis- en voortgezet onderwijs. 

Dat lijkt ons zeer relevant bij de 
recente tariefsverhogingen. Ook deze 
effecten van het Tarieven plan hadden 
van tevoren onderzocht moeten 
worden. Wat is het oordeel van de 
staatssecretaris over deze verschuivin-
gen in verband met de verkeersveilig-
heid? Onbegrijpelijk blijft het ook dat 
de rijksbijdragen voor de aanleg van 
fietspaden drastisch worden vermin-
derd, terwijl het tarievenbeleid steeds 
meer mensen dwingt om te fietsen 
over gevaarlijke wegen zonder 
fietspaden. De PPR-fractie vindt dat de 
aanleg van fietspaden in 1985 ten 
minste op hetzelfde niveau moet 
liggen als in 1984. 

Daarom heb ik een amendement 
ingediend om de bijdrage van het 
Rijkswegenfonds ten behoeve van de 
aanleg van fietspaden op hetzelfde 
peil te houden. Daarnaast wil ik ten 
slotte een motie indienen om de 
bewindslieden uit te nodigen op zeer 
korte termijn maatregelen te nemen 
die het aantal jonge verkeersslachtof-
fers drastisch doen verminderen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Lankhorst 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat na de recente 
verhoging van de tarieven van het 
openbaar vervoer meer scholieren 
van het basis- en voortgezet onderwijs 
op de fiets naar school gaan; 

overwegende, dat relatief veel 
ernstige verkeersslachtoffers te 
betreuren zijn onder deze verkeers-
deelnemers; 

verzoekt de regering, op korte termijn 
te onderzoeken welke consequenties 
de verhoging van de tarieven van het 
openbaar vervoer heeftop deverkeers-
veiligheid van scholieren en de Kamer 
voorstellen te doen om het aantal 
verkeersslachtoffers in deze groep 
drastisch te beperken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 41 (18600X11). 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Wanneer met het kabinet 
gesproken wordt over het werkgele-
genheidsbeleid, dan zijn de gespreks-
partners meestal de bewindslieden 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en van Economische Zaken. Te weinig 
wordt er aandacht aan besteed dat 
ook de bewindslieden van Verkeer en 
Waterstaat een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan het werkgelegen-
heidsbeleid. Ik onderschrijf de 
opmerkingen die de heer Blauw 
zojuist hierover heeft gemaakt. 

Overheidsinvesteringen in de sfeer 
van weg- en waterbouw hebben 
directe werkgelegenheidseffecten. 
Investeren in een geavanceerde 
infrastructuur heeft vanouds grote 
multiplier-effecten. Het bedrijfsleven 
heeft alle belang bij een goede 
infrastructuur, zeker in een natie 
waarin handel en transport vanouds 
zo'n belangrijke rol in de economie 
speelden. In NRC Handelsblad van 15 
november heeft prof. Van der Zwam 
erop gewezen hoe de overheidsinves-
teringen terugvielen in een tijd waarin 
een anticyclisch beleid juist een 
verhoging zou rechtvaardigen. Er is 
volgens Van der Zwan alle reden om 
aan een inhaalbeleid te beginnen. Ik 
wil de minister de argumenten in 
handen geven om ervoor te zorgen 
dat de nota grote investeringsprojec-
ten, die door het kabinet is toegezegd, 
meer wordt dan een vrijblijvende 
opsomming van mogelijkheden. 

Ik zou daarbij nog iets verder willen 
gaan en willen pleiten voor het leggen 
van een zwaarder accent bij openbaar-
vervoerinvesteringen. Het openbaar-
vervoerbeleid van de minister zou ik 
willen bestempelen als wat conserve-
rend en nationaal. Nationaal, omdat ik 
weinig hoor van het inspelen op 
verbeteringen van het grensoverschrij-
dend openbaar vervoer. Er zijn 
plannen gemaakt voor aansluiting van 
ons land bij de Franse TGV-ontwikke-
lingen. 

Gepleit is zelfs voor doortrekking 
van snelle doorgaande lijnen naar de 
Scandinavische landen. Voor de 
ontwikkeling van de noordoostelijke 
regio van ons land zou een dergelijke 
aansluiting van eminent belang zijn. 
In dit verband betreur ik de trage 
gang van zaken rond de Zuiderzee-
spoorlijn. Kan de tracéstudie niet in 
de tijd naar voren worden gehaald? 
Kan de minister overigens duidelijk-
heid verschaffen over de hogere 
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kosten van de aanleg van de Willems-
tunnel, waarvan sprake is? 

Conserverend is het beleid omdat 
het afdekken van tekorten en het 
handhaven van het voorzieningenni-
veau centraal staan. Nu weet ik wel 
dat de bestaande tekorten een 
verbetering van het voorzieningenni-
veau nauwelijks toestaan, maar ik 
merk in het beleid toch te weinig van 
activiteiten die zijn gericht op het 
afremmen van het particulier vervoer 
en het stimuleren van het gebruik van 
het openbaar vervoer. Het veel 
gekritiseerde Tarievenplan, waartegen-
over van de zijde van de critici 
overigens nooit een geloofwaardig 
alternatief is gesteld, is ook niet 
bevorderlijk voor dat gebruik. Het 
ontmoedigen van het particulier 
vervoer is dan een betere weg. 
Daartoe bestaan toch wel mogelijkhe-
den. 

Hoe wordt gedacht over elektroni-
sche tolheffing tijdens de spitsuren, 
zoals daarmee in Hong Kong wordt 
geëxperimenteerd? Ik ben benieuwd 
naar het oordeel van de minister over 
een door de NS voorgestelde verplich-
te vastrechtkaart voor automobilisten 
en over het door de heer Castricum 
gedane voorstel. 

Zolang het autogebruik goedkoper 
blijft dan het gebruik van trein of bus 
blijven wi j achter de feiten aan lopen. 
De minister heeft met haar Tarieven-
plan terecht een einde willen maken 
aan de uitzichtloze stijging van de 
tekorten. Volgend jaar worden de 
prijsstijgingen gematigd doordat de 
bedrijven zelf nog enige lucht hebben. 
Wat gaat er echter in 1986 gebeuren? 
Tijdig zal moeten worden nagegaan 
of deze operatie dan kan worden 
herhaald. 

Een zorgwekkend punt bij de 
evaluatie was dat het gebruik door 
jongeren zo drastisch was teruggelo-
pen. Het minst sympathieke deel van 
het Tarievenplan, namelijk studerende 
kinderen van 18 jaar en ouder niet 
meer tot het gezin rekenen, is hieraan 
ongetwijfeld mede debet. Over dit 
punt hebben ons het afgelopen jaar 
veel vertwijfelde brieven bereikt. Ik 
verzoek de minister dan ook met 
klem, op dit onderdeel van haar plan 
terugte komen. 

De heer Hennekam (CDA): De heer 
Schutte had het zojuist over de 
mogelijkheid van een elektronische 
tolheffing. Kan hij dit voor ons 
verduidelijken? Denkt hij dan aan het 
gehele Nederlandse wegennet of aan 
bepaalde delen daarvan? Als het 

laatste het geval is, pakt dit dan niet 
onrechtvaardig uit voor een deel van 
de bevolking en voor een deel daar 
weer van dat zich onmogelijk anders 
kan verplaatsen, gelet op de inhoud 
van de vracht? 

De heer Schutte (GPV): Ik heb dit 
voorbeeld genoemd omdat daarmee 
in Hong Kong wordt geëxperimen-
teerd. Natuurlijk realiseer ik mij dat de 
situatie in Hong Kong absoluut niette 
vergelijken is met de situatie in 
Nederland. Het is slechts een voor-
beeld. Vandaag zijn meer voorbeelden 
genoemd. Als je met iets dergelijks 
zou willen experimenteren, zou dit 
alleen maar kunnen bij de grootste 
steden in ons land, waar de situatie 
misschien nog enigermate te vergelij-
ken is met die in Hong Kong. Ik 
bedoel slechts het volgende. Laten wij 
toch proberen om inventief mogelijkhe 
den te zoeken om iets te doen aan het 
kostenbewust maken inzake het rijden 
met de particuliere auto. Er zijn 
vandaag gelukkig ook andere sugges-
ties gedaan. 

Een beëindiging van de buiten-pro-
portionele tariefstijgingen zal ook nog 
andere positieve effecten hebben. Het 
zal de arbeidssatisfactie van het 
treinpersoneel beduidend doen 
toenemen en dat moet ons ook heel 
wat waard zijn. 

De aantrekkelijkheid van het 
openbaar vervoer is ook op andere 
manieren te verbeteren. Deexperimen-
ten met openbaarvervoer-assistenten 
zijn in dit verband belangrijk en 
verdienen navolging. Welke mogelijk-
heden ziet de minister hiertoe? De 
rationalisatie van dienstregelingen is 
een andere mogelijkheid voor het 
vergroten van de toegankelijkheid. 
Wordt hieraan wel voldoende aan-
dacht besteed? 

Op 2 maart jongstleden antwoordde 
de minister op schriftelijke vragen van 
de heer Eversdijk en mijzelf over het 
verstrekken van informatie over 
stremmingen en vertragingen in het 
treinverkeer via de rubriek radiover-
keersberichten. Aan een al enkele 
jaren werkzame stuurgroep zou 
worden verzocht, spoedig suggesties 
te doen ter uitwerking van reeds vrij 
oude aabevelingen van een ministerië-
le werkgroep. Na zo'n lange voorge-
schiedenis ga ik ervan uit dat de 
minister morgen in haar antwoord zal 
kunnen garanderen dat een regeling 
zal zijn getroffen voordat de winter 
echt invalt. 

In de memorie van toelichting las ik 
dat een nieuwe wet op de zeevaartdi-
ploma's in een vergevorderd stadium 
van voorbereiding is. Totdat deze 

nieuwe wetgeving van kracht is, 
zullen wij nog met de oude regelgeving 
van doen hebben. Ik sluit mij aan bij 
de opmerkingen van voorgaande 
sprekers over de gevolgen van de 
verouderde bemanningseisen. Ziet de 
minister mogelijkheden om, vooruitlo-
pende op de nieuwe wettelijke 
regelingen, een aantal onderdelen 
van de oude regeling buiten werking 
te stellen? 

Het is verontrustend, te moeten 
constateren dat het aantal verkeersdo-
den na een jarenlange daling vorig 
jaar weer is gestegen. Wij hebben nu 
een verkeersveiligheidsplan, dat aan 
een bepaald budget is gebonden. 
Toch behoeven niet alle maatregelen 
direct geld of veel geld te kosten. Ik 
denk in dit verband aan betere 
voorlichting over het gebruik en het 
effect van medicijnen. De huidige 
rode en gele stickers helpen onvol-
doende, mede omdat zij veel te 
weinig informatie geven. Misschien is 
het beter aan te geven hoe lang 
medicijnen doorwerken nadat zij zijn 
ingenomen en met het effect van welk 
alcoholgebruik het gebruik van de 
desbetreffende medicijnen is te 
vergelijken. 

Reeds jaren geleden is gesproken 
over de invoering van een puntenstel-
sel voor het rijbewijs. Het zou de 
naleving van verkeersvoorschriften 
kunnen verbeteren en het zou de 
rechter tevens van een belangrijke 
taak kunnen ontlasten. Dat lijken mij 
voordelen van zo'n systeem. Ik hoop 
dat het onderzoek hiernaar niet als 
afgedaan wordt beschouwd. 

In het Algemeen Dagblad van 6 
december jongstleden bekende de 
minister dat ook zij zich vrijwel nooit 
aan de maximumsnelheden houdt. Ik 
begrijp nu waarom de voorzitter van 
de VVD-fractie bij de algemene 
beschouwingen een motie indiende 
over het slijtende normbesef in onze 
samenleving. 

D 
Mevrouw Ubels-Veen (EVP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik spreek ook namens 
de groep Scholten/Dijkman. 

Bij deze minister zou het openbaar 
vervoer goed af moeten zijn. Bladerend 
door het partijprogramma van haar 
eigen partij de VVD, stuitte ik op het 
volgende: 'Het openbaar vervoer 
moet een aantrekkelijk alternatief zijn 
voor de auto.' Verder staat erin: 'Het 
openbaar vervoer moet vooral 
gestimuleerd worden, waar een 
overmaat aan auto's leidt tot verstop-
ping en aantasting van het leefmilieu.' 
in de coalitiepartner kan zij op een 
medestander rekenen, want het 
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CDA-verkiezingsprogramma stelt: 
'Het beleid richt zich op een verschui-
ving van particulier autovervoer naar 
openbaar vervoer.' Inmiddels kan een 
kind constateren dat het door de 
minister gevoerde beleid gefaald 
heeft ten aanzien van door haar 
eigen partij gestelde doelen. Dit is niet 
zo verwonderlijk, omdat de minister 
uitgaat van het openbaar vervoer als 
een op zichzelf staand fenomeen, dat 
dan nog wel gedoogd kan worden, 
maar dat het liefst wel moet worden 
betaald door de daadwerkelijke 
gebruikers. Vanuit die houding 
worden dan uit de pan rijzende 
tekorten geconstateerd, die middels 
forse tariefverhogingen bijgespijkerd 
moeten worden, omdat de overheid 
niet kan blijven bijplempen. 

Zo werd twee jaar geleden voor het 
openbaar vervoer een fataal beleid 
ingezet. De van vele kanten komende 
waarschuwingen werden toen door 
de minister genegeerd. Uit zeer recent 
bijgestelde tariefplannen blijkt nu dat 
de minister bezig is afstand te nemen 
van haar eigen beleid, al kan worden 
gevreesd dat aan de vervoersbedrijven 
opgelegde bezuinigingen van onge-
veer 60 min. voor verdere afbraak van 
het openbaar vervoer zullen zorgen 
omdat binnen afzienbare tijd toch het 
voorzieningenniveau moet worden 
aangetast. 

Het openbaar vervoer is een 
basisvoorziening ten dienste van de 
gehele samenleving, waarop in 
plotselinge noodsituaties of bij grote 
manifestaties terug kan worden 
gevallen. Openbaar vervoer behoort 
daarom door de gehele samenleving 
gedragen te worden. Ook voor de 
meest fervente autorijder staat het 
openbaar vervoer ter beschikking, bij 
voorbeeld als de eigen auto het laat 
afweten of wanneer de Hollandse 
winter al te bar wordt. Het is dan ook 
niet meer dan billijk dat de automobilist 
bijdraagt aan deze beschikbaarheid. 

Ten slotte blijven er de echte 
gebruikers over. Ongeveer 30% van 
de gezinnen heeft geen auto. Deze 
groep zal groeien nu de inkomens 
blijven dalen. Waar wel een auto 
aanwezig is, legt doorgaans de heer 
des huizes r! ar beslag op en zijn 
vrouw en kinderen aangewezen op 
het openbaar vervoer. Veel bejaarden 
en alleenstaanden beschikken niet 
over een eigen auto. Vindt de minister 
nu ook niet dat de financiering van 
het openbaar vervoer moet worden 
gedragen door de samenleving als 
geheel? 

Wil het openbaar vervoer een 
aantrekkelijk alternatief vormen voor 
het particulier autogebruik, zoals de 
VVD dus voorstaat, dan moet voor het 
openbaar vervoer een geïntegreerde 
plaats worden ingeruimd binnen het 
totaal van verkeer en vervoer. Wanneer 
de minister de gevolgen van ons 
verkeerssysteem ernstig neemt, ten 
aanzien van de verkeersveiligheid, het 
energiegebruik, de volksgezondheid, 
de ruimtelijke ordening en de milieu-
vervuiling, dan zal zij het gebruik van 
het openbaar vervoer moeten bevor-
deren. Sinds 1981 werd het openbaar 
vervoer veel duurder, terwijl dat voor 
autorijden nauweijks het geval was, 
hetgeen natuurlijk niet bevorderlijk is 
voor het openbaar vervoer. Er zal dan 
ook een prijsbeleid moeten worden 
gevoerd, waarbij de automobilist via 
beïnvloedbare variabele autokosten 
niet alleen bijdraagt aan de beschik-
baarheid van het openbaar vervoer, 
maar ook aan de maatschappelijke 
kosten van het privé-autogebruik, 
zoals schade door verkeersongevallen, 
milieuvervuiling, ruimtetoeslag 
enzovoort. Er zal niet alleen gelet 
moeten worden op de tarieven, maar 
ook op de goede bereikbaarheid van 
het openbaar vervoer door middel 
van veilige fiets- en looproutes, 
voldoende spreiding en frequentie, 
service, aangepaste oplossingen voor 
dunbevolkte gebieden en goede 
onderlinge afstemming. 

In het geheel van verkeer en 
vervoer behoort het openbaar vervoer 
als een belangrijke en onmisbare 
schakel te worden beschouwd. 
Gevolg hiervan zal zijn dat ook het 
noodzakelijk blijvende wegverkeer 
meer ruimte zal krijgen in ons dicht-
bevolkte land met de betrekkelijk 
geringe afstanden. Naar aanleiding 
van het Tarievenplan Openbaar 
Vervoer 1984-1987 hield prof. Holtgre-
ve, vervoerseconoom aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam, op de 
manifestatie voor het openbaar 
vervoer, die onlangs werd gehouden, 
een inleiding, waarnaar ik met 
instemming verwijs. 

In 13 maatregelen geeft hij een 
alternatief aan voor het Tarievenplan 
van de minister. Dat zou meer 
perspectief bieden op een geïntegreerd 
verkeers- en vervoersbeleid dan de 
zig-zag-koers, die de minister nu 
volgt, en die de situatie zowel voor 
autogebruikers als voor openbaar-ver-
voergebruikers alleen maar beroerder 
maakt. 

Ik vraag speciale aandacht voor 
gehandicapten. Ook zij hebben recht 
op betaalbare verplaatsingsmogelijk-

heden. Daarom zal er in het verkeers-
en vervoersbeleid rekening met hen 
moeten worden gehouden. De 
Minister zou, in nauw overleg met 
gehandicaptenorganisaties, een eigen 
beleid moeten ontwikkelen, zoals 
aangepaste voorzieningen. Er is nog 
niet zo lang aandacht voor gehandicap-
ten in het verkeer. Kennis daarover is 
nog gering. Experimenten zijn 
daarom voorlopig belangrijk. De 
minister zou daarvoor mogelijkheden 
moeten bieden. Ook kan de minister 
gemeenten stimuleren tot een eigen 
gemeentelijk aan gehandicapten 
aangepast verkeersbeleid, en daarvoor 
ook subsidies ter beschikking moeten 
stellen. Graag hoor ik hierop een 
reactie. 

Wat de verkeersveiligheid betreft, is 
het onbegrijpelijk, dat vele miljoenen 
guldens, die op de begroting uitgetrok-
ken zijn voor het bestrijden van de 
verkeersonveiligheid niet besteed 
worden, hetgeen welhaast een 
chronisch wordend verschijnsel is. 
Kan de staatssecretaris uitleggen, hoe 
dat komt en heeft hij misschien 
plannen ter voorkoming van dit 
euvel? 

Tijdens de UCV over de verkeersvei-
ligheid deed ik de staatssecretaris een 
voorstel inzake een betere bestrijding 
van gevaarlijke plaatsen aan de hand. 
Hoewel de staatssecretaris toen 
opmerkte, dat hij zich hierdoor 
aangesproken voelde, vind ik, dat hij 
mijn voorstel toch niet goed overge-
nomen heeft. Daarom heb ik mijn 
verzoek nu maar in een motie vervat. 
Ik verzoek de staatssecretaris daarop 
te reageren. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Ubels-
Veen en Scholten wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat het aantal verkeers-
slachtoffers moet worden terugge-
drongen; 

overwegende, dat grotere bekendheid 
van de gegevens van de VOR (verkeers-
ongevallenregistratie) verbetering 
van verkeersgevaarlijke plaatsen kan 
bevorderen; 

verzoekt de regering: 
- opgave te doen van de gevaarlijkste 
'black spots'; namelijk voor elke 
gemeente en elke provincie de 
gevaarlijkste 5; en landelijk de 
gevaarlijkste 10; 
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- deze opgave ook door te geven aan 
de betreffende staten en raden met 
het verzoek om: 

a. analyse van de gevaarlijke 
plaatsen; 

b. publikatie van te nemen maatre-
gelen en kosten; 

c. mededeling te doen aan de 
regering of de maatregelen ook 
worden uitgevoerd; 
- hierover jaarlijks verslag u i t te 
brengen aan de Kamer, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 42(18600-XII). 

Mevrouw Ubels-Veen (EVP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb waardering voor 
de gunstige financiële regeling die de 
staatssecretaris tijdelijk voor de 
bestrijding van de black spots heeft 
getroffen. Ik blijf goedkeurend knikken 
als ik praat over de aanpak van de 30 
km-regeling, vooral ook omdat 
Arnhem als 17de plaats is aangewezen 
als proefgebied. Heeft de staatssecre-
taris al inzicht in de mate, waarin de 
30 km door de gemeenten wordt 
toegepast? Gebeurt er iets om 
toepassing te stimuleren? Wordt het 
succes in gemeenten, die de 30 
km-zone hebben, ook bekend gemaakt 
ter stimulering en tot voorbeeld van 
andere weifelende gemeenten? 
Kortom, ik zou graag van de staatsse-
cretaris een reactie ontvangen op de 
vraag, hoe hij de 30 km-zone denkt te 
kunnen blijven stimuleren. 

De laatste tijd staat gedurig de 100-
km-grens ter discussie. Bewindslieden, 
ook van andere departementen, laten 
publiekelijk weten wel te voelen voor 
verhoging van de 100 km-grens. 

Zulk gepraat komt die discipline van 
de autorijders natuurlijk niet ten goede. 
Door dit gedoe laat de staatssecretaris 
zich wel verleiden tot dure onderzoeken 
naar het functioneren van de 100 
km-grens. Laat, wat dit betreft hij zijn 
licht eens opsteken in Amerika, waar 
het aantal verkeersslachtoffers aanwijs-
baar daalde, toen na de oliecrisis de 
toegestane snelheid werd verlaagd. 

Ook in West-Duitsland wordt nu 
gesproken over verlaging van de 
snelheidslimiet. Beter ware het, 
wanneer de staatssecretaris aandacht 
zou geven aan de 50 km- en 80 
km-grenzen. Op die straten en wegen 
bevinden zich verschillende soorten 
verkeersdeelnemers, zijn er grotere 
snelheidsverschillen en gebeuren 
relatief veel ongelukken. Het is geen 
uitzondering, wanneer de politie 

binnen de bebouwde kom snelheden 
van meer dan 100 km/uur registreert, 
terwijl daar kinderen en bejaarden tot 
de verkeersdeelnemers behoren. 
Politie-rapporten hierover zijn voor-
handen.Trouwens, een betere naleving 
van de 50 km-grens zal ook het 
invoeren van 30 km-zones meer kans 
op slagen geven. 

De staatssecretaris heeft al iets 
toegezegd over betere opsporingsmo-
gelijkheden; hij wil daarover een 
notitie aan de Kamer doen toeko-
men. Hoe staat het daarmee? 

De kwetsbare verkeersdeelnemers 
zijn binnen de bebouwde kom te 
vinden. Ik steun daarom het beleid 
van de staatssecretaris om hoge 
prioriteit te geven aan ontwikkeling 
van gemeentelijke verkeersveiligheids-
programma's. De staatssecretaris 
heeft toegezegd, dat belangstellende 
gemeenten op afstand mee kunnen 
doen met in het Brabantse project 
opgenomen gemeenten. Hij wil zelfs 
financiële steun geven aan gemeenten 
voor het maken van een eigen 
verkeersveiligheidsplan. Hoeveel 
gemeenten willen met het Brabantse 
project meedoen? 

Uit het schriftelijke antwoord van de 
staatssecretaris blijkt, dat het tempo 
van de landelijke doorvoering van de 
regionalisatie van de verkeersveilig-
heid bepaald niet hoog is. Weet hij 
waarom provincies zo aarzelen om 
samen met het Rijk tot een regionaal 
beleid te komen? 

De negatieve gevolgen van het 
gemotoriseerde verkeer voor het 
milieu zullen, naar ik van ganser harte 
hoop, ook zo langzamerhand tot de 
minister zijn doorgedrongen. Het zou 
goed zijn als de Wegenverkeerswet 
ook uit milieu-overwegingen kon 
worden toegepast. Hoe staat het met 
het interdepartementaal overleg ter 
voorbereiding van de memorie van 
antwoord op wetsvoorstel 16 092? 

Wat de zesbaksduwvaart betreft, 
moet men zich afvragen waar de 
grote voordelen liggen tegenover 
aanwijsbare grote risico's. Bij een 
eventueel ongeval kan grote schade 
ontstaan aan kostbare rivierwerken, 
zoals bruggen, sluizen en dergelijke. 
Een ongeval kan zelfs invloed hebben 
op de waterstand in de rivier. Weet de 
minister of effecten op dijkhoogten in 
smalle riviergedeelten te verwachten 
zijn? 

Door de zesbaksduwvaart zal de 
vracht over minder transporteenheden 
worden verdeeld. Dit zal zeker 
gevolgen hebben voor de werkgele-
genheid in de binnenvaart, terwijl 
daar toch al sprake is van overcapaci-

teit. Bij watertransport over meer 
kleine eenheden wordt de continuïteit 
beter gegarandeerd. Bij zesbaksduw-
vaart komt de zeggenschap terecht bij 
een klein aantal belanghebbenden, 
waardoor het ontstaan van een 
monopoliepositie dreigt en de kans 
op sabotage toeneemt. 

Binnenvaart is een belangrijk 
maatschappelijk verkeer. Stakingen 
laten dit zien. Door de beheersbaarheid 
van de binnenvaart in een paar 
handen te leggen, wordt de kwetsbaar-
heid vergroot. Het is voor de EVP 
duidelijk, dat wij ten aanzien van de 
zesbaksduwvaart op grenzen van de 
groei stuiten. Het goed kunnen 
beheersen van dergelijke grote 
constructies valt buiten de menselijke 
maat. Een alleszins begrijpelijke, 
menselijke fout kan onherstelbare 
gevolgen hebben. 

De politiek - en zeker die van deze 
regering - is gericht op decentralisatie, 
dat wil zeggen: verantwoordelijkheden 
zoveel mogelijk laten of weer terug-
brengen bij de kleinere eenheden. 

De heer Hennekam (CDA): Ik denk dat 
iedereen de zorg van mevrouw Ubels 
deelt over de veiligheid met betrekking 
tot de zesbaksduwvaart. De discussie 
ter zake is nog aan de gang. Het is 
echter onjuist om te suggereren dat, 
wanneer de zesbaksduwvaart haar 
intrede doet, dit concurrentieverslech-
terend werkt voor de binnenvaart. Ook 
in die kringen wordt dit niet als 
relevant aangemerkt. 

Mevrouw Ubels-Veen (EVP): Ik denk 
dat een bepaalde hoeveelheid 
goederen door minder zesbakstrans-
porten kan worden vervoerd dan 
door kleinere binnenvaarttransporten. 

De heer Hennekam (CDA): De aard 
van de vracht is niet vergelijkbaar. Het 
gaat om twee verschillende stromen. 

Mevrouw Ubels-Veen (EVP): In elk 
geval is de discussie hierover in 
binnenvaartkringen nog lang niet 
gesloten. 

Mijnheer de Voorzitter! Deze 
immense schaalvergroting wijst 
precies in de tegenovergestelde 
richting, namelijk naar een tot in het 
absurde doorgevoerde centralisatie. 
Onder druk van Duitse maatregelen 
zouden veel belangen van een 
samenleving in Nederland op en aan 
het water opgeofferd moeten worden 
en zou veel landschappelijk schoon 
het veld moeten ruimen. Ik denk bij 
voorbeeld aan de dreiging voor het 
dorp Ooy aan de Waal; misschien 
moet het zelfs verdwijnen. Verder 
staan verzekeringsmaatschappijen 
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niet te dringen voor het dekken van 
niette overziene risico's. Erkennen, 
dat de nadelen van de zesbaksduw-
vaart onaanvaardbaar en vele malen 
groter zijn dan de financiële voordelen 
voor een kleine groep mensen, zou 
getuigen van een wijs inzicht en een 
realisme, dat rekening houdt met 
gegeven mogelijkheden van mens en 
maatschappij. Ik wens de minister 
deze wijsheid toe. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De vergadering wordt van 13.00 uur 
tot 13.45 uur geschorst. 

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

Aangezien geen van beide Kamers 
der Staten-Generaal uitdrukkelijke 
goedkeuring heeft gevraagd inzake de 
grenswijziging Aalsmeer-Uithoorn, 
stel ik voor, de brief die op 8 november 
1984 aan de Kamer is overgelegd en 
is gedrukt onder nr. 18732, voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik stel voor, in de 
vergaderingen van 5, 6 en 7 februari 
aanstaande een eerste beraadslaging 
over het verslag van de enquêteconv 
missie-RSV te houden, waarbij de 
leden van die commissie achter de 
regeringstafel plaatsnemen. 

Het Presidium acht het wenselijk, dat 
debat schriftelijk voor te bereiden en 
is bereid zich met de vaststelling van 
de lijst van de uiterlijk 19 december 
aanstaande in te zenden vragen te 
belasten. Een voorstel wanneer de 
tweede beraadslaging, ditmaal met de 
regering, over het rapport van de 
enquêtecommissie zal worden 
gehouden en of ook dat debat 
schriftelijk zal worden voorbereid, zal 
ik te zijner tijd doen. 

Ik stel geen spreektijdbeperking voor. 

Ik stel voor, over deze voorstellen te 
spreken en te beslissen niet nu, maar 
morgen bij de regeling van werkzaanv 
heden. 

Daartoe wordt besloten. 

Tweede Kamer 
12 december 1984 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van hoofdstuk X (Defen-
sie) van de rijksbegroting voor het 
jaar 1985 (met uitzondering van het 
deel NAVO) (18600-X) en van: 
- de motie-Van den Bergh/De Waart 
over een nadere prioriteitsstelling van 
de defensieplanning (18600-X, nr. 
17); 
- de motie-Van den Bergh/K. G. de 
Vries over de invoering van 'nieuwe 
technologieën' ((18600-X, nr. 18); 
- de motie-Van den Bergh c.s. over 
het verloop van omvangrijke investe-
ringsprojecten (18600-X, nr. 19); 
- de motie-Engwirda over het 
operationele concept (18 600-X, nr. 
20); 
- de motie-Van der Spek over 
afschaffing van het kazerne-systeem 
(18600-X, nr. 21); 
- de motie-Van der Spek over 
weigering van het uitoefenen van 
kernwapenfuncties (18600-X, nr. 22); 
- de motie-Van der Spek over 
beëindiging van het lidmaatschap van 
de WEU (18600-X, nr. 23); 
- de motie-Scholten over terugdrin-
ging van de wapenexport naar 
derde-wereldlanden (18600-X, nr. 24). 

De Voorzitter: Door mij zijn schriftelij-
ke antwoorden ontvangen van de 
minister en de staatssecretarissen van 
Defensie op vragen, gesteld in eerste 
termijn. 

Deze antwoorden zullen worden 
opgenomen in een bijvoegsel bij de 
Handelingen van deze vergadering. 

[Het bijvoegsel is opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie]2 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister De Ruiter: Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst wil ik mij graag 
aansluiten bij de woorden van 
waardering, die do heer Couprie heeft 
geuit voor de inzet van het defensie-
personeel. Dat geldt zeer in het 
bijzonder voor het personeel dat, 
zoals de heer Couprie terecht stelde, 
in vredestijd met nauwelijks minder 
risico's opereert dan in oorlogstijd. 
Dat is onder andere het geval voor de 
explosievenopruimingsdienst. Ik 
herinner in dit verband aan het 
tragische ongeval dat zeer kort 
geleden met een F-16 heeft plaatsge-
vonden. Onze deelneming gaat 
allereerst uit naar de nabestaanden 
van de daarbij omgekomen vliegers. 
Het spreekt vanzelf dat een nauwgezet 
onderzoek, dat intussen is aangevan-

Verkeer en Waterstaat 
Staatsvissershavenbedrijf 
Regeling van werkzaamheden 
Defensie 

gen, ons verder op ons pad terzake zal 
moeten leiden. 

De heer Van den Bergh heeft 
terecht gezegd, dat er de laatste tijd 
veel te doen is om defensie. Ik voeg 
eraan toe: Er is ook veel te doen in 
defensie. Dat laatste is ook wel uit het 
debat tot nu toe gebleken. De heer 
Van den Bergh verbond daaraan de 
opmerking dat over de hoofdlijnen 
van het beleid van de bewindslieden 
geen onduidelijkheid mag bestaan. 
Die opmerking wil ik heel nadrukkelijk 
tot de mijne maken. Onze bijdrage 
aan dit debat zal dan ook in dat licht 
staan. 

De heer Van den Bergh heeft 
vervolgens enkele vragen gesteld 
over een publikatie in het weekblad 
De Tijd met uitspraken van de heer 
Van Donk, voorzitter van de VBZ. Ik 
heb intussen vernomen dat daarover 
enige onduidelijkheden bestaan en 
daarom laat ik in het midden of de 
publikatie een letterlijke weergave is 
van de woorden van de heer Van 
Donk. Dat is nu ook niet aan de orde. 
Ik wil er echter geen enkel misverstand 
over laten bestaan dat dergelijke 
uitlatingen - en ik zou meer voorbeel-
den uit het betreffende artikel kunnen 
noemen - ook naar mijn mening 
volstrekt onverantwoord zijn. Mocht ik 
deze opvatting binnen de defensie-or-
ganisatie gewaar worden, dan zal ik 
mij daar ten stelligste tegen keren. 

Het leek mij goed om in een vroeg 
stadium ook enige opmerkingen te 
maken over het geheel van vraagstuk-
ken die samenhangen met de groei-
norm van 2% resp. 3%, die voor 
Defensie geldt. Ik moet een misver-
stand recht zetten. Het is beslist niet 
zo dat de NAVO die groeinorm zou 
hebben losgelaten. Het is er alleen 
maar een uiting van dat wij niet in 
ieder communiqué na een NAVO-bij-
eenkomst hetzelfde willen zeggen. 
Dus is er in het laatste communiqué 
niets over die groei gezegd, maar die 
doelstelling geldt al een aantal jaren, 
en nog steeds. Ze is ook gebaseerd op 
niets anders dan een schatting van de 
dreiging ten opzichte van de NAVO-
landen, en ik moet tot mijn spijt 
constateren dat er wat dat betreft 
geen verandering ten goede is 
opgetreden. Om die reden en om 
redenen van nationaal beleid zal de 
groei voor deze kabinetsperiode 2% 
bedragen en 3% voor de rest van de 
planningsperiode die wij nu zijn 
ingegaan, onverkort. 

Verder is het waar dat wij deze 
groei ook hard nodig zullen hebben 
om een aantal zaken waarvoor wij in 
de komende jaren zullen komen te 
staan, met succes onder ogen te zien. 
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Verschillende leden hebben hierover 
gesproken. Ik zal niet in detail ingaan 
op een aantal voorbeelden die door 
de heer Van den Bergh zijn genoemd, 
maar grosso modo heeft ieder gelijk 
die zegt dat wij in de komende jaren 
op defensieterrein voor een aantal 
tegenvallende ontwikkelingen zullen 
komen te staan. 

Het zijn ontwikkelingen die te 
verwachten zijn, deels zijn het ook 
ontwikkelingen die zich al hebben 
afgetekend, maar die nog geen 
invloed hebben op deze begroting, 
maar wel op de volgende begroting. 
Er zijn kwesties rondom de dollarkoers, 
er is inderdaad een restantproblema-
tiek bij de bouw van de Walrusonder-
zeeboten en zo zou er meer te melden 
zijn. Dat alles stelt ons voor de 
noodzaak om met des te meer kracht 
te streven naar handhaving van de 
groeinorm. Maar zoals ik al zei, een en 
ander speelt nog geen rol bij deze 
begroting; wij zullen de huidige cijfers 
kunnen handhaven. 

De problemen die op ons afkomen, 
zullen in de meest duidelijke vorm 
aan de Kamer worden voorgelegd, 
namelijk in het kader van de voorbe-
reiding van de behandeling van de 
begroting voor 1986. Vandaar dat ik 
vragen over wat in die begroting zal 
worden vermeld, nog moeilijk kan 
beantwoorden. Wel staat vast, dat elk 
extra bedrag dat nodig zal blijken te 
zijn, of het nu een overeengekomen 
verhoging van de bijdrage aan het 
NAVO-infrastructuurfonds betreft dan 
wel enig ander bedrag dat zal moeten 
worden opgebracht zonder dat het op 
het ogenblik in de raming is opgeno-
men, zal moeten worden gevonden 
binnen het budget voor Defensie. 

Het is de logica van de afgesproken 
groei dat we zullen proberen om 
tegenvallers op deze manier op te 
vangen. Dat zijn wij zeer stellig van 
plan. Hoe een en ander er precies uit 
zal zien, bij voorbeeld de extra 
bijdrage aan het NAVO-infrastructuur-
fonds die zal doorwerken in de 
begroting vanaf 1987, zal tegen die 
tijd aan de Kamer worden voorgelegd. 
Nu is dat uiteraard nog niet mogelijk, 
omdat we over de begroting voor 
1985 praten. 

In dat licht is het mij niet geheel 
duidelijk - en ik denk dat de heer Van 
den Bergh dat zal begrijpen - hoe hij 
tevens kan pleiten voor een mindere 
groei dan wat is overeengekomen in 
het Defensiebudget. Misschien wil hij 
daarop nog eens ingaan. In ieder 
geval menen wij die groei zeer nodig 
te hebben. Wel is het waar - zoals de 

heren Van den Bergh en Blaauw 
opmerkten - dat wij tegelijkertijd een 
zo rationaal mogelijk gebruik moeten 
maken van de middelen die wi j 
hebben. Dat is echter niet een opgave 
die geldt voor een jaar. Dit punt mag 
ook niet alleen bij begrotingsbehande-
lingen aan de orde komen. Dit is een 
doorgaande lijn in het beleid. De 
heren Van den Bergh en De Waart 
hebben op stuk nr. 17 een motie 
ingediend. Aanvaarding daarvan wil 
ik ontraden. In de overweging staan 
zaken waar wij het geheel mee eens 
kunnen zijn, maar de conclusie leidt 
tot aantasting van het groeipercentage. 

Wat doet Defensie met het geld dat 
in de raming voorkomt? Deze vraag is 
door bijna alle sprekers gesteld. Als 
wi j naar de ontwikkelingen rondom 
bij voorbeeld het Walrus-project 
kijken, is die aandacht geheel gerecht-
vaardigd. Van alle kanten is om 
duidelijkheid gevraagd ten aanzien 
van ontwikkelingen van groter 
materieel-projecten. Ik kan niet 
genoeg benadrukken hoe zeer wi j het 
eens zijn met de Kamer in dit opzicht. 
Toen de heer Van Houwelingen met 
de commissie sprak over het materi-
eelkeuze-proces is die duidelijkheid in 
het vooruitzicht gesteld. 

De Kamer krijgt inzicht in de 
ontwikkelingen rondom de verschillen-
de projecten. Men is gestart met een 
goede projectadministratie, uiteraard 
op het departement. Daaraan wordt 
hard gewerkt in overleg met het 
ministerie van Financiën. De heer Van 
Houwelingen zal hierop meer in detail 
ingaan, maar ik merk alvast op dat 
een zo makkelijk klinkend woord als 
'projectadministratie' een grote 
hoeveelheid praktische moeilijkheden 
behelst. Met name de investeringen, 
verbonden aan projecten, vertonen 
een zeer bont en gecompliceerd 
geheel. 

Het gaat om zaken van geheel 
verschillende aard als wapensyste-
men, verbindingssystemen, platform, 
enz. Die zaken moeten uit die catego-
rieën worden gehaald en worden 
toegerekend aan projecten. Planmatig 
doen zich daar grote onzekerheden 
voor, omdat het gaat om eem reeks 
van ondernemingen. Sommige delen 
kunnen nog niet worden afgesloten 
en andere zijn nog in ontwikkeling. 
Met verwijzing naar de gecompliceerd-
heid van de vraagstelling en in 
afwachting van hetgeen de heer Van 
Houwelingen daarover nog wil 
opmerken, willen wi j de Kamer met 
stelligheid toezeggen dat wij daaraan 
zullen tegemoetkomen. 

Wij bevinden ons in de gelukkige 
positie dat ter zake daarvan een motie 

op stuk nr. 19 is ingediend door de 
heren Van den Bergh, Couprie en 
Blaauw. Wij hebben er geen bezwaar 
tegen alsde motie wordt aangenomen. 
Om het nog krachtiger te zeggen: als 
de motie niet zou zijn ingediend 
hadden wij niettemin dienovereen-
komstig gehandeld. Dat komt erop 
neer, dat wij de Kamer inderdaad van 
jaar tot jaar... 

De heer Van den Bergh (PvdA): Had u 
haar zelf ingediend? 

Minister De Ruiter: Ik heb niet het 
voorrecht lid van de Kamer te zijn. Ik 
ben dus niet in staat moties in te 
dienen. Als ik echter bezie hoe wij de 
laatste maanden hebben gesproken 
over materieelkeuze en als ik kijk naar 
de nog niet afgeronde besprekingen 
over het Walrus-project, kom ik tot de 
conclusie dat wij al op die weg bezig 
zijn. Wij zullen de Kamer graag 
jaarlijks het verslag doen toekomen, 
zoals in de motie is weergegeven. 
Hoe dit allemaal precies moet gebeu-
ren, kan beter uit de doeken worden 
gedaan door Staatssecretaris Van 
Houwelingen. Hij heeft mij laten 
weten dat hij dit inderdaad ook zal 
doen. 

Ik wil in dat verband nog één 
opmerking maken over het beklag van 
de heer Couprie over het gebrekkig 
inzicht in grote bedragen. Hij is in 
zoverre op zijn wenken bediend, dat 
hij voor het begrotingsjaar waarover 
wij nu spreken, een meer dan gede-
tailleerd inzicht heeft gekregen. 
Misschien kan daaruit meteen worden 
afgeleid hoe gecompliceerd het zal 
zijn om dit bij voorbeeld voor een 
reeks van tien jaren op dezelfde 
manier te doen. Wij zullen het voor 
ieder project zo goed mogelijk doen. 

Wel is zichtbaar hoe één bedrag in 
feite is samengesteld uit een reeks 
van bedragen, die alle onderhevig zijn 
aan een reeks van zorgen over 
ontwikkelingen van internationale of 
nationale aard. Deze kunnen leiden tot 
bijstellingen in volgende jaren. Dat is 
een reden te meer om het ook zo te 
doen. Daarom haalde ik dat voorbeeld 
van de heer Couprie en ons antwoord 
daarop nog eens aan. Ik hoop dat 
hierover geen onduidelijkheid zal 
bestaan.Wij vinden het van het 
grootste belang dat wij aldus gaan 
handelen. 

Vanuit het financiële gaan wij al een 
stapje verder in de richting van de 
internationale context van ons werk. 
De heer Couprie heeft ook gesproken 
over de omvang van de defensie-in-
spanning en die in NAVO-verband 
beschouwt. Hij heeft met nadruk 
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gezegd, dat Nederland niet tot de 
minima behoort. Dat is zeer zeker zo. 
Wij krijgen ieder jaar het landenrap-
port, waarin een reeks van pluspunten 
en ook een aantal punten van zorg 
zijn opgenomen. Ik meen echter toch 
te kunnen zeggen dat het begrip 
'minimum' daarop in genen dele van 
toepassing is. 

Ik wil nog wel een enkel woord 
wijden aan de munitie en de infrastruc-
tuur, omdat dit ook zoveel aandacht in 
de pers heeft gekregen. Het heeft hier 
en daar geleken alsof de NAVO, in de 
DPC, zou hebben besloten zeer 
belangrijke bedragen toe te voegen, 
in de nationale budgetten, aan de 
conventionele verdediging. Dat is 
helemaal niet het geval geweest. Dat 
is ook voor Nederland niet het geval. 
De NAVO-landen hebben alleen 
besloten om hun prioriteiten op een 
bepaalde manier wat anders in te 
richten. Zij hebben bij voorbeeld 
besloten om meer geld te besteden 
aan het infrastructuurfonds. 

Het heeft een speciale reden dat dit 
gebeurt. Als je denkt aan crisistijd en 
versterking met Amerikaanse troepen, 
is het logisch dat er hier voor die 
troepen onderkomens, voorraden en 
al dat soort zaken zijn, zodat zij ook 
kunnen opereren. Ook het munitie-
vraagstuk heeft meer aandacht 
gekregen. Nederland kon, zonder dat 
er extra geld voor is uitgetrokken, al 
voor het lopende jaar een prioriteit zo 
hanteren dat iets extra voor de 
munitie kon worden gedaan. 

De heer Wagenaar (RPF): Ik zit nu al 
een poosje te luisteren naar de 
minister. Ik krijg zo langzamerhand 
het idee dat er niets bij Defensie aan 
de hand is. Die chronische munitiete-
korten lossen wij even op via een 
andere prioriteitstelling. Wij krijgen 
meer inzicht in het materiaalkeuzepro-
ces ten aanzien van de Walrus. Wij 
lossen één en ander op binnen de 2% 
reële groei. Kortom: er is niets aan de 
hand. Is dat nu werkelijk zo? 

Minister De Ruiter: Ik vind dit toch 
geen gerechtvaardigde opmerking. Ik 
ben bezig, aan het begin van mijn 
betoog, op hele reeksen van vragen 
en opmerkingen, onder meer van de 
heer Wagenaar, te antwoorden. Als 
daaruit inzicht blijkt in de realiteit van 
de vraagstelling van de Kamer, mag 
de heer Wagenaar niet concluderen 
dat er volgens ons niets aan de hand 
is. 

Ik ben juist aan het uiteenzetten wat 
wij op die verschillende terreinen 
willen doen. Ik begrijp eerlijk gezegd 

niet wat daar voor bezwaar tegen kan 
worden gemaakt. 

De heer Van den Bergh (PvdA): De 
minister heeft gesproken over de 
extra-uitgaven, die tot een bijstelling 
van prioriteiten voor het NAVO-infra-
structuurfonds en voor de extra-ammu-
nitievoorraden zullen moeten leiden. 
Los van mijn oordeel of dat wenselijk 
zou zijn of niet - het lijkt mij verstandig 
die richting uit te gaan, voor zover het 
gaat om de conventionele versterking -
vraag ik mij af of het uit een oogpunt 
van eigen beleid verstandig is, de 
oplossing van een aantal knelpunten 
verder weg te schuiven, gezien het 
feit dat de minister in NAVO-verband 
heeft betoogd, in het licht van de van 
Nederland verlangde extra-uitgave, 
dat in de Defensienota is weergegeven 
dat er al veel structurele knelpunten 
zijn in onze eigen bijdrage. Misschien 
heb ik het verkeerd begrepen. 

Minister De Ruiter: Neen, dat heeft de 
heer Van den Bergh niet verkeerd 
begrepen. Er is ook inderdaad 
gebeurd wat hij nu even veronderstelt. 
Laat ik mij nu beperken tot het 
NAVO-infrastructuurfonds. Dat is 
namelijk een echte extra-bijdrage, 
terwijl het extra voor de munitie 
eigenlijk meer een verschuiving naar 
voren toe is, omdat bepaalde bestel-
lingen zuiver praktisch niet tot 
feitelijke levering konden komen en 
daardoor ook niet de noodzaak tot 
betaling bestond. Aan het NAVO-infra-
structuurfonds daarentegen wilden 
wij meer gaan bijdragen. 

Ik heb vervolgens inderdaad 
gemeld dat zulks alleen zou kunnen 
door een verlegging van de prioritei-
ten. Dat is bepaald niet alleen voor 
Nederland het geval. Inderdaad 
bestaat binnen de NAVO de indruk 
dat het gewenst is ook binnen 
vastgestelde budgetten dergelijke 
accenten te leggen, en daardoor tot 
andere prioriteitsstellingen te komen, 
al is die indruk nog niet zo uitgewerkt 
en uitgesproken in ieder NAVO-land. 
Ik kon evenmin als ik dat nu kan 
aanwijzen waarin die prioriteitsstellin-
gen gevonden zouden moeten 
worden, maar ik heb wel degelijk op 
deze spanning in het geheel gewezen. 
Het zou onjuist zijn, daarvoor weg te 
lopen. Die spanning bestaat. Dat kan 
ik ook niet veranderen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop dat 
ik hiermee alles wat te maken heeft 
met de 2- en 3%-kwestie en met grote 
materieelprojecten in algemene 
trekken voldoende heb behandeld, en 
dat ik dus ook mijn mening over de 
ter zake ingediende moties heb 

kunnen geven. Ik kom dan nu tot een 
onderwerp dat hier nogal nauw mee 
samenhangt, in de wandeling aange-
duid met de afkorting ET, 'emerging 
technologies. Dit onderwerp is voor 
de hele toekomst van de defensie, in 
het spanningsveld van strategie en 
tactiek maar ook van de besteding 
van de financiële middelen, van het 
grootste belang. Vandaar dat ik er in 
ruimere zin graag aandacht aan 
besteed. 

Een eerste opmerking is dat wij ET 
niet moeten beschouwen als iets 
aparts, als een soort boekje waar een 
aantal mogelijkheden in staan die wij 
wel of niet zouden kunnen aanvaarden, 
en dat daarbij de keus 'ja' of 'neen' 
zou zijn. Bij iedere moderne krijgs-
macht vindt een doorlopend proces 
van vernieuwing plaats. Zaken 
verouderen aan de ene kant, terwijl er 
aan de andere kant nieuwe technolo-
gische mogelijkheden komen. Een 
voorbeeld daarvan is de totstandko-
ming van de F-16. Ik hoef verder maar 
te wijzen op infra-rood-technieken, op 
warmtebeeld-apparatuur, op allerlei 
zaken op het gebied van verbindingen, 
of op rekenapparatuur in wapensys-
temen. Al die zaken zijn deels al 
verwezenlijkt, deels nog in voorafgaan-
de stadia van verwezenlijking. 

Binnen het onderwerp van de ET 
vallen twee grote gebieden te onder-
scheiden. In de eerste plaats zijn 
binnen de NAVO en binnen afzienbare 
termijnen van planning en berekening 
van kosten enige plannen geselec-
teerd. Enkele daarvan zijn ook al in 
deze Kamer in discussie, zoals het 
Nato Identification System, de MLRS 
die hier nu en dan ook al is genoemd, 
en een nieuw NAVO-fregat met 
bijbehorende helikopter. 

Dat zijn projecten die al zijn aange-
duid als mogelijkheden voor een 
periode tot 1992, waarover wordt 
nagedacht. Op die manier staan zij 
dus al in de schijnwerper van de 
plannenmakers. Daarnaast - en 
daarover is gisteren vooral gespro-
ken - is er planning op langere 
termijn in dit veld. Daar gaat het om 
zaken die nog niet in de nationale 
plannen voorkomen en daarin ook 
niet kunnen voorkomen. Juist voor 
die plannen is een nadere operationele 
onderbouwing nodig. Bij dat concep-
tual framework praten wij dus over 
die zaken, die wij in het vooruitzicht 
hebben voor de jaren negentig. Wij 
moeten die niet maar over ons laten 
komen, want dan zou je kunnen 
denken: alles wat technologische 
vernieuwing is, is mooi. Neen, dat 
framework is nodig als een poging 
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om richting te geven, om criteria te 
hebben voor keuzes. 

In dit verband moet ik zeggen, dat 
wij ons in veel opzichten aangesproken 
voelen door de opmerkingen van de 
heer Engwirda hierover. Hij sprak 
over de toepassing van Emergent 
Technologies en vooral over het 
zogenaamde FOFA-concept. Wij 
onderschrijven de noodzaak tot het 
maken van keuzes. Die noodzaak is 
echter niet nu voor het eerst in deze 
Kamer opgekomen; vanaf het allereer-
ste begin dat deze zaak in NAVO-ver-
band aan de orde kwam, is onder 
meer door Nederland gepleit voor dat 
'totaalplaatje' van alle operationele 
deelgebieden. Als dat er is, kan ieder 
land bepalen welke prioriteit aan de 
verschillende deelgebieden moet 
worden verleend. Dan kun je ook zien 
waar nieuwe technologie effectief kan 
worden toegepast en waar niet. Wij 
praten dus wel op wat langere termijn 
maar wij proberen juist die langere 
termijn zo goed mogelijk in de greep 
te krijgen. 

Het FOFA-concept is niet een 
zelfstandig strategisch concept. Het 
past geheel in de NAVO-strategie van 
het aangepaste antwoord maar het 
voorziet ook niet in aanvallen op 
Sovjet-grondgebied, zoals de heer 
Engwirda vroeg. Wij achten dat 
strategisch ook niet gewenst; het gaat 
vooral om aanvallen op het tweede 
tactische échelon, de zogenaamde 
vervolgdivisies, op een diepte van 
ongeveer 50 km. Niet dat eenheden 
die zich weer daarachter zouden 
bevinden geheel ongemoeid zouden 
moeten worden gelaten, maar al 
vanouds bestaan er plannen om die 
als het ware te verhinderen en te 
vertragen, de zogenaamde interdic-
t ion, hetgeen altijd al een onderdeel 
van de operationele doctrine van de 
NAVO is geweest. Het geheel verandert 
niets aan de NAVO-strategie als 
zodanig, maar beoogt wel een 
element daarin te verbeteren namelijk 
om het 'klopbooreffect' van aanvallen 
van opeenvolgende échelons op te 
vangen en een vijandige doorbraak in 
centraal Europa te voorkomen. 

FOFA is nu een van de richtlijnen 
voor de materiële planning op die 
lange termijn geworden. Het belang 
daarvan zal dus in het op te stellen 
frame-work moeten worden bekeken. 
Op zijn vroegst zal dat over een jaar 
beschikbaar zijn. 

De heer Van den Bergh (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik verbaas mij 
een beetje, omdat in de memorie van 

toelichting op de begroting de 
regering mijns inziens terecht in zeer 
voorzichtige bewoordingen spreekt 
over de zogenaamde nieuwe techno-
logieën. Begrijp ik uit hetgeen de 
minister zojuist heeft meegedeeld, dat 
de Nederlandse regering officieel 
inmiddels het FOFA-concept heeft 
geaccepteerd? Wordt vervolgens de 
materieelplanning op lange termijn 
nu al daaraan aangepast? 

Minister De Ruiter: Misschien kan de 
heer Van den Bergh nog even op het 
antwoord op die vraag wachten, want 
ik ben pas halverwege mijn betoog. 
Wat hij vraagt, is niet het geval maar 
dat zal uit mijn antwoord nog blijken. 

De regering zegt niet 'ja', ook niet 
'neen' tegen nieuwe technologische 
mogelijkheden, maar wil in NAVO-ver-
band criteria ontwikkelen om te 
bezien wat er al wel is, en wat er 
nieuw moet komen. Ik heb al gezegd 
dat in de NAVO dat conceptje of 
framework in ontwikkeling is en over 
ongeveer een jaar beschikbaar zal 
zijn. Dan zal het natuurlijk ter discussie 
komen en dan kan aan de hand 
daarvan ieder land zelf zijn materieel-
keuze afstemmen op hetgeen men 
ervan aanvaardt. Het geheel wordt 
dus - dat neemt misschien een zekere 
zorg uit deze Kamer weg - in ieder 
land, dus ook in ons land, ingepast in 
het materieelplanningproces. 

De Kamer zal dus eenvoudig bij de 
ontwikkeling daarvan al een vinger 
aan de pols kunnen houden en de 
financiële gevolgen ervan kunnen 
zien. Maar ook meer dan dat. Wij 
vinden dat de Kamer op dezelfde 
manier als de regering dat wenst het 
geheel van criteria uitgewerkt in 
NAVO-verband moet kunnen overzien, 
om te kunnen beoordelen wat wel en 
wat niet op tafel moet liggen. Wij 
zullen daarom graag voldoen aan de 
wens van de Kamer om daarover 
tijdig en uitgebreid te worden geïnfor-
meerd. 

Ik kan op dit moment eerlijk gezegd 
nog niet geheel overzien hoe wij dit 
het beste kunen doen, maar wij zullen 
het in ieder geval tijdig en uitgebreid 
doen. Wij kunnen dan inderdaad niet 
alleen in abstracto spreken over 
mogelijkheden die wij wel of niet 
aanvaarden, maar wij zullen daarbij 
ook wat meer grond onder de voeten 
moeten hebben. 

Wij zijn het dus eens met de 
gedachte die de heer Van den Bergh 
ten grondslag heeft gelegd aan zijn 
motie op stuk nr. 18 en wij willen de 
Kamer dus op die wijze informeren. 
Of wij daarvoor ook de precieze vorm 
zullen zoeken die hij daarvoor aan-

geeft, zou ik in het midden willen 
laten, maar ik zeg nogmaals dat wij de 
Kamer tijdig en uitgebreid zullen 
informeren als die criteria voor het al 
of niet voor de Nederlandse defensie-
planning aanvaarden van bepaalde 
technologische ontwikkelingen op 
langere termijn bekend zijn en dat wij 
de Kamer dan de gelegenheid zullen 
geven om de noodzakelijke voorwaar-
den te scheppen voor besprekingen 
daarover. 

De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb een korte vraag, 
want ik begrijp het niet helemaal. De 
minister zegt naar aanleiding van de 
motie van collega Van Den Bergh 
geruststellend dat de Kamer zal 
worden ingelicht en dat de regering 
rekening houdt met de zorg van de 
Kamer. Maar als ik zijn verhaal volg, 
betekent het gewoon dat de regering 
in wezen heeft gekozen voor het 
FOFA-concept met een geringe 
penetratie in het achterland. Daar 
horen dan bepaalde systemen bij. Het 
moet alleen goedkoop zijn, conform 
de criteria die de regering heeft 
geformuleerd. Dat is toch geen 
discussie over een militaire doctrine? 
Daar heeft de minister toch al een 
positie in bepaald? 

Minister De Ruiter: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik geloof dat het niet goed 
zou zijn om mijn betoog van de 
laatste tien minuten te herhalen. De 
conclusies van de heer Wagenaar zijn 
daar echt niet op van toepassing. Ik 
zou hem willen aanraden om mijn 
woorden nog eens na te lezen. 

De heer Blaauw (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Voor mij is dit meer 
NAVO-begroting, waar wij later nog 
over zullen spreken. Maar één 
element dat de minister naar voren 
bracht is veel meer een Defensie-zaak, 
want eigenlijk stelt hij een materiële 
invulling van FOFA a la carte voor. 
Want als hij een FOFA voor de gehele 
Noordduitse laagvlakte, voor het 
verdedigingsvak van alle diverse 
legercorpsen, gaat inpassen, kan hij 
natuurlijk niet zeggen dat ieder land 
voor zich zelf kan gaan kiezen. Ik kan 
mij voorstellen dat er wat accenten 
aan te brengen zijn op grond van de 
geografische omstandigheden, maar 
als wij zo gaarne standaardisatie 
hebben, kunnen wij geen materieels-
keuze a la carte gaan plegen. 

Minister De Ruiter: Dat is ook a11er-
minst de bedoeling. Het is juist niet de 
bedoeling, omdat wij een soort 
algemeen, ook in de NAVO besproken, 
inzicht willen hebben, niet in het 
strategische, maar in het operationele 
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concept voor de jaren negentig. Als 
wij dat hebben, kunnen wij ook, 
nationaal en internationaal - daar 
heeft de heer Blaauw natuurlijk gelijk 
in - en dan met zoveel mogelijk 
standaardisatie en dergelijke, uitma-
ken waar wij naar toe moeten. 

Het gaat echt om een concept waar 
wi j overdenken voor de jaren negentig. 
Wij zijn daar ook niet te vroeg mee 
- dat misverstand wil ik beslist weg-
nemen - want wat je nu niet start, heb 
je in de jaren negentig ook niet ge-
reed. Dus dat moet wel op deze wijze 
plaatsvinden. Ik zou er toch echt aan 
vast willen houden aan het uitgangs-
punt dat wij eerst grond onder de 
voeten krijgen, juist om te vermijden 
dat wij een beetje a la carte te werk 
gaan. Want dat 'a la carte' is dan 
waarschijnlijk niet a la carte, maar 
meer 'van de plank', dat wij dan 
zonder meer gaan kopen wat er nu 
eenmaal op een gegeven moment op 
de markt is. En dat moeten wi j in ieder 
geval vermijden. 

De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! De minister heeft gezegd 
dat de Nederlandse regering nog 
geen ja of nee tegen het FOFA-concept 
heeft gezegd. Na een jaar zou een 
keuze gemaakt worden. Anderen 
hebben hiernaar ook gevraagd. Hangt 
een en ander misschien samen met 
een eventuele andere taakverdeling 
binnen de NAVO? Dat maakt namelijk 
ook verschil. Je houdt dan weliswaar 
vast aan standaardisatie, maar door 
een andere taakverdeling kan er ook 
een oplossing gevonden worden. 

Minister De Ruiter: Als er inderdaad 
een wijziging van de taakverdeling 
aan de orde zou zijn, had de heer Van 
Dis volkomen gelijk. Dat zou een 
gegeven van de allereerste orde zijn, 
ook in het kader van de ontwikkeling 
van materieelkeuze voor de verschil-
lende landen. Er is echter geen 
wijziging van de taakverdeling aan de 
orde op dit ogenblik. Er wordt uitge-
gaan van de bestaande taakverdeling. 
Nederland zal dus een taak behouden 
in de Duitse laagvlakte. 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wanneer verwacht de 
minister dat binnen de NAVO over het 
operationele concept beslissingen 
worden genomen? Ik hoop niet dat de 
minister pas terugkomt bij de Kamer 
om mee te delen welk materiaal nodig 
is als er al een beslissing genomen is 
door de NAVO. De Kamer kan daarover 
dan geen standpunt meer innemen. 

Ik verbind hieraan een volgende 
vraag. De discussies hierover zijn op 
dit moment waarschijnlijk al gaande. 
Welke houding neemt de minister c.q. 
de Nederlandse regering bij die 
discussies aan? 

Minister De Ruiter: De regering neemt 
de houding aan die ik hier nu aanneem. 
Wij kunnen daarmee niet verder tenzij 
in een meer algemeen kader. Dat 
kader wordt in voorstelvorm voorge-
legd aan de NAVO door de militaire 
autoriteiten van de NAVO. Wij krijgen 
ongeveer een jaar de tijd om die 
voorstellen te bestuderen. In die tijd 
moeten wij ze bespreken. Het pro-
bleem van de heer Engwirda is maar 
al te reëel. Toch kunnen daarbij twee 
opmerkingen gemaakt worden. Er zal 
geen besluit genomen worden dat de 
verschillende landen zonder meer 
vastpint. Dat verwacht ik zeker niet. 
Aan de andere kant zullen wij het 
midden moeten zien te vinden tussen 
twee zaken die niet goed zouden zijn. 

Het ene houdt in dat wij in dit Huis 
hierover niet verder behoeven te 
praten omdat de NAVO alles al beslist 
heeft. Een dergelijke situatie heeft de 
heer Engwirda zelf al geschetst. Ik zou 
dat geen goede ontwikkeling vinden. 
Het omgekeerde is echter ook niet 
goed mogelijk: alles is al besproken in 
het Nederlandse parlement zodat de 
Nederlandse ministers in de NAVO 
eigenlijk niet meer mee behoeven te 
praten omdat het nationale parlement 
al heeft beslist. Wij zullen het een met 
het ander in verband moeten brengen. 
Ik zeg uitdrukkelijk toe dat wij zullen 
zorgen voor een grondslag voor een 
gedachtenwisseling binnen deze 
Kamer en wel op een zodanig tijdstip 
dat wij beide klippen vermijden. 

Ik wil nog iets zeggen over de motie 
van de heer Engwirda op stuk nr. 20. 
Je zou kunnen zeggen dat hierbij het 
omgekeerde het geval is als bij de 
motie van de heer Van den Bergh. Wij 
kunnen ons verenigen met de conclu-
sie die in de motie getrokken wordt. 
De gevraagde rapportage zeg ik de 
Kamer graag toe. Ik aarzel echter bij 
een van de overwegingen betreffende 
de terugdringing van de afhankelijk-
heid van kernwapens, vooral de 
afschaffing van korte-drachtswapens. 
Hoewel het op zich zelf ook een 
doelstelling van de regering is om de 
afhankelijkheid van kernwapens terug 
te dringen, is dat nauwe verband 
zoals in de motie wordt gesteld, in het 
huidige denken in redelijkheid niet vol 
te houden. Als ons omarmen van de 
motie niet impliciet behoeft te 
betekenen dat wij het daarmee ook 
eens zijn, hebben wij verder geen 

enkel bezwaar tegen aanvaarding van 
deze motie. Later hoop ik in een ander 
verband nog iets over de verhouding 
nucleair-conventioneel te zeggen 
omdat mevrouw Brouwer met name 
vragen daarover heeft gesteld. 

De heer Engwirda (D'66): Hoe komt 
de minister tot de conclusie dat die 
zaken niets met elkaar te maken 
hebben? Wanneer nieuwe technolo-
gieën de mogelijkheid bieden om 
meer preciese conventionele wapens 
op het tweede echelon te richten, 
brengt dat mijns inziens met zich dat 
de korte-drachtkernwapens met een 
gevechtsfunctie minder nodig zijn, om 
het heel voorzichtig te zeggen. Dat 
wordt toch alom in de discussie over 
de plannen zo gesteld. 

Minister De Ruiter: De heer Engwirda 
vertaalt mijn heel voorzichtige 
uitspraak aldus dat ik zou hebben 
gezegd dat het één niet met het 
andere te maken heeft. Dat beweer ik 
helemaal niet. Ik probeer alleen maar 
aan te geven dat de heer Engwirda 
een te optimistisch verband legt in 
zijn motie. Ik betwijfel namelijk of 
het daarin gestelde wel zal opgaan, al 
is er natuurlijk wel enig verband. De 
functie van het nucleaire wapen is 
niet gelijk aan die van een heel 
precies conventioneel wapen. 

Nucleaire wapens hebben een 
specifieke dreiging die veroorzaakt 
wordt door de bijzondere eigenschap-
pen, zoals de straling, de uitwerking 
op het milieu en de op veel langere 
duur bestaande uitwerking op 
mensen. De nucleaire wapens zijn dus 
vooral politieke afschrikkingswapens. 
Daarom aarzel ik om het systeem van 
de communicerende vaten hierbij te 
hanteren, dat erop neerkomt dat het 
wat meer van het één automatisch 
wat minder van het andere inhoudt. 
De zaak ligt gecompliceerder. Als dat 
punt bij aanvaarding van de motie 
van de heer Engwirda maar open 
blijft, dan hebben wij geen bezwaar 
tegen de conclusie. Dat was de 
strekking van mijn opmerking. Ik hoop 
dat wij daarop later uitvoeriger 
kunnen terugkomen. 

De heer Wagenaar heeft gesproken 
over de militaire ontwikkeling in de 
ruimte. Hij vroeg begrijpelijkerwijs in 
relatie met het voorgaande naar het 
verband tussen emerging technologies 
en ruimtewapens. Dat verband ligt in 
zoverre voor de hand, dat het zonder 
meer duidelijk is dat de geweldige 
geavanceerde wapensystemen die in 
de ruimte zouden kunnen bestaan 
- het is verre toekomstmuziek - een 
en al ontwikkeling van technologie 
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betekenen. Ik behoef alleen maar te 
verwijzen naar de rol van de micro-
elektronica om die stelling te onder-
bouwen. In meer ruime zin past dan 
ook de gedachte van ruimte en 
wapens in het onderwerp emerging 
technologies. Het betreft hier echter 
nog geen afgerond systeem. 

De heer Wagenaar heeft ook 
gevraagd of een verdediging van 
West-Europa met die systemen tot de 
mogelijkheden of tot de onmogelijkhe-
den behoort. Gegeven de geweldige 
verscheidenheid van wapensystemen 
die op West-Europa staan gericht, lijkt 
mij dat hierbij eerder het woord 
'onmogelijk' dan 'mogelijk' op z'n 
plaats is. Ook hierbij begeven wij ons 
echter in vrij verre, speculatieve 
ontwikkelingen. De ontwikkeling van 
deze zaken bestaat over het algemeen 
alleen nog maar in de gedachten. Een 
studie wordt verricht naar de mogelijk-
heden om op den duur al dan niet tot 
ontwikkeling over te gaan. Daaraan 
zal natuurlijk wel eerst besluitvorming 
vooraf moeten gaan. 

De heer Wagenaar heeft gevraagd 
of wij niet moeten bijblijven in ons 
denken; moeten wij nu niet wat doen 
in plaats van te denken dat het een 
zaak van de toekomst is? Het is 
inderdaad een feit. Het Amerikaanse 
denken speelt hierbij vooral een rol. 
Wij zullen een en ander zeer nauwgezet 
en beleidsgericht moeten volgen. De 
Amerikanen denken pas in de jaren 
negentig inzicht te hebben in het 
mogelijke van zo'n systeem. 

De vraag of het politiek wenselijk en 
financieel haalbaar is, komt daarna 
aan de orde. Het spreekt vanzelf dat 
wi j , waar maar ook in dit verband 
hierover wordt gesproken, dus ook in 
bondgenootschappelijk verband 
daarover meespreken. 

Bij alles benadrukken wij dat wij 
stappen op wapengebied die hetgeen 
wij als een eerste voorwaarde voor 
het behoud van de vrede beschouwen, 
namelijk stabiliteit in de internationale 
verhoudingen, aantasten, zeer kritisch 
volgen. 

De heer Wagenaar (RPF): Volgens 
mijn informatie heeft de Amerikaanse 
generaal Abrahamson onlangs in een 
geruchtmakend interview in de 
Bondsrepubliek gezegd, dat de 
Verenigde Staten niet alleen een 
financiële bijdrage zouden willen 
vragen voor dit dure project, maar 
ook zouden willen meewerken aan het 
benutten van deze systemen voor de 
verdediging van West-Europa. 

Minister De Ruiter: Het laatste kan ik 
bevestigen voor zover dit geen 
betrekking heeft op wat de heer 
Wagenaar 'ruimtewapens' heeft 
genoemd. In het algemeen bestaat 
wat verwarring over wat wij eigenlijk 
bedoelen als wij over deze vraagstuk-
ken praten. De volgende zaken lopen 
dan door elkaar. Er is het gebruik van 
de ruimte voor militaire doeleinden 
en er is het uitbouwen van een zeer 
geavanceerd anti-ballisticmissile-
systeem. 

Wat het laatste betreft, hebben de 
Verenigde Staten - dit geldt voor de 
president en ook voor minister 
Weinberger - gezegd dat men dit niet 
ziet als exclusief voor hun grondge-
bied, maar dat dit ook zo kunnen 
worden benut voor de verdediging 
van het West-Europese grondgebied. 
Het was namelijk een van de punten 
van kritiek of zorg van West-Europese 
landen dat daardoor als het ware het 
lot van de Verenigde Staten en 
West-Europa militair zou worden 
ontkoppeld. Dat is op deze manier 
door de Amerikanen bejegend. Dat is 
echter iets anders dan het vraagstuk 
van het militaire gebruik van de 
ruimte. 

Ik hoop dat bij alles wat ik tot nu toe 
heb gezegd, de heer Van den Bergh 
heeft begrepen dat zijn opmerkingen 
over het prioriteit verlenen aan onze 
taak voor de centrale sector in de 
verdediging van West-Europa, wel 
degelijk in goede aarde zijn gevallen, 
zij het dat wij dit zien als een prioriteit 
naast andere prioriteiten. Wij zouden 
dus niet om die reden bij voorbeeld 
tot een belangrijk ander concept dan 
het nu aanwezige voor de opbouw 
van de marine komen. 

Hij kan met name uit de voortduren-
de aandacht voor de reactietijd van 
het Eerste Legerkorps - het is de 
kamerleden zeer wel bekend hoe wij 
hier tegenover staan - afleiden in 
welke mate wij hierbij betrokken zijn. 
ik herhaal dat de NAVO-wensen voor 
het legeren van een tweede brigade 
niet in de plaats komen van de 
plannen om de reactietijd van het 
Eerste Legerkorps te verbeteren. Deze 
worden naast elkaar gesteld en wij 
hebben in een afweging van prioritei-
ten gekozen voor de verbetering van 
de reactietijd door de maatregelen die 
bekend zijn. Om diezelfde reden 
hebben wij de tweede brigade als een 
posterioriteit beschouwd. 

De heer De Kok heeft een beetje 
epineuze vraag gesteld over de rol 
van munitievoorraden. Dit hangt 
samen met de rol van ons Eerste 
Legerkorps. Hij betoogde ongeveer 

het volgende. Wij willen geen nucleaire 
oorlog en ook geen langdurige 
conventionele oorlog. Wij willen met 
andere woorden dus alleen crisisbe-
heersing en daarvoor hebben wij 
eigenlijk niet zoveel munitie nodig. Hij 
vroeg zich dus af waarom wij dit 
allemaal doen. Zijn aanname van wat 
wij niet wil len, is volkomen juist. Hij 
ziet echter het volgende verband over 
het hoofd. 

Indien wij dit allemaal, inclusief het 
bestrijden van een crisis, willen 
voorkomen, dan moeten wij een 
geloofwaardige defensie presenteren. 
Deze mag en moet in zekere zin ook 
bij een eventuele agressor zeer goed 
bekend zijn. Daar hoort dan wel 
degelijk een redelijke munitievoorraad 
bij, zodat een ons - wat verhoed 
moge worden - opgedrongen gevecht 
geruime tijd kan worden doorstaan. 
Daar zit ook een belangrijk politiek 
element aan vast. 

Dat heeft iets te maken met de 
activiteiten van senator Nunn in de 
Verenigde Staten, zij het dat de NAVO 
daar al wat langer mee bezig was. Als 
wij het gewenst vinden - en dat 
vinden wij - dat in tijden van crisis 
Amerikaanse troepen worden overge-
vlogen om mee te helpen, West-Europa 
te verdedigen, dan moeten wij er 
natuurlijk voor zorgen dat zij hier 
kunnen worden ontvangen en dat er 
voldoende onderkomens en voldoen-
de voorraden zijn om die strijd te 
kunnen aanbinden. Wij zien dan ook 
in dat munitievoorraden die te ver 
onder de aangenomen normen 
komen, zodanig afbreuk doen aan de 
geloofwaardigheid van de verdediging 
dat wij daar op onze beurt wat aan 
moeten doen. 

De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): De minister sprak zojuist over 
een redelijke voorraad. Dat is een 
beetje arbitrair begrip. Ik heb gelezen 
dat de NAVO uitgaat van een voorraad 
van 30 dagen. Kan de minister dat 
toelichten? Ik meen dat Nederland 
eerst in 1989 dat niveau zal heb 
bereikt. Is dat juist en acht de 
minister dat gewenst? 

Minister De Ruiter: Het laatste is juist. 
Dat staat allemaal in de Defensienota. 
De heer Scholten vroeg of ik dat 
gewenst acht. Als er meer middelen 
waren geweest, zouden wij die 
periode waarschijnlijk hebben verkort. 
In het geheel van de afwegingen die 
hebben plaatsgevonden, zijn wij 
hierop uitgekomen. De juistheid 
daarvan kan niet op een maand 
nauwkeurig worden aangetoond. Het 
is een binnen afzienbare tijd op peil 
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brengen van de voorraden. Datzelfde 
geldt voor die 30 dagen. Het kan iets 
meer of iets minder zijn. Het is 
allemaal wel te verdedigen. Het mag 
er echter niet heel ver onder liggen. 

Er is soms sprake van een voorraad 
voor 4 dagen. Het is notoir dat dat te 
weinig is. Ik kan niet bewijzen dat het 
nodig is om een voorraad te hebben 
voor 30 dagen. Dat is een aanname 
die in de NAVO is opgekomen. Mij 
klinkt het zeer aannemelijk in de oren. 
Wij willen daaraan werken. Door 
toevallige praktische omstandigheden 
kunnen wij iets extra's doen, waardoor 
het eerder kan worden verwezenlijkt. 
Voor mij is het het belangrijkste dat er 
een substantiële voorraad oorlogsmu-
nitie nodig is voor de primaire rol van 
de krijgsmacht, namelijk een zodanige 
geloofwaardigheid uitstralen dat een 
conflict kan worden vermeden, omdat 
een tegenstander inziet dat er geen 
voordeel aan een agressie is te 
behalen. 

De heer Blaauw (VVD): Hoe staat het 
met de taakstelling voor 1989 als er 150 
min. in de prioriteit naar voren wordt 
geschoven? Zal die termijn worden 
vervroegd of wordt er voor 150 min. 
meer munitie aangeschaft? 

Minister De Ruiter: Wij hebben nu 150 
min. naar voren gehaald. Dat geld 
komt van andere niet munitieposten, 
die dit jaar niet werden uitbetaald. Dat 
zal op korte termijn weer moeten 
worden goedgemaakt. Het voordeel is 
dat wij een belangrijke bijdrage aan 
het eerder verwezenlijken van de 
munitienorm hebben geleverd, niet 
meer maar ook niet minder. In die zin 
is het een bijstelling van de prioriteit 
ten gunste van de munitievoorraad. 

De heer Van den Bergh (PvdA): Ik 
begrijp het nog niet helemaal. Ik heb 
uit de persberichten na de vergadering 
in Brussel begrepen dat de Nederland-
se bijdrage bestaat uit het verhogen 
van de munitievoorraden en uit een 
extra bijdrage van 150 min. Is dat nu 
waar of niet? 

Minister De Ruiter: Het is over de 
gehele planperiode bezien niet een 
extra bijdrage, maar een eerder 
besteden van het over die jaren 
aangewezen geld. Er is derhalve 
sprake van een verschuiving binnen 
de prioriteiten. Wij hebben eerder 
meer munitie dan wij anders zouden 
hebben gehad. Onze prioriteit om de 
norm te halen binnen de planperiode 
blijft overeind. 

De heer De Kok (CDA): De minister 
sprak over: eerder naar voren halen. 

Wij hebben ons afgevraagd in welke 
mate prioriteit moet worden gelegd 
bij het completeren van systemen en 
de munitievoorraad. Hier is sprake 
van een subtiel verschil. 

Minister De Ruiter: Dat is waar. Bij het 
stellen van prioriteiten is nooit één 
prioriteit absoluut, waarbij de andere 
wegvallen. Het is een compositie van 
relatieve prioriteiten en relatieve 
posterioriteiten. Daardoor ontstaat 
een plan, waarin iets eerder of meer 
en iets later of minder aan de orde 
zijn. In de plannen kan men lezen, in 
welke zin een en ander naast elkaar 
staat. Aan het completeren van 
wapensystemen is een hoge prioriteit 
gegeven. Tevens is in de plannen een 
belangrijke plaats toegekend -
daarvoor is ook ruimte - aan het 
completeren van de voorraden. Een 
wapensysteem kan nog zo compleet 
zijn, maar zonder munitie of te weinig 
munitie heeft het zijn functie niet. Het 
kwam goed uit, dat wij als gevolg van 
zuiver feitelijke omstandigheden iets 
eerder in de tijd iets aan de munitie 
konden doen. De prioriteit voor het 
completeren van wapensystemen 
boven steeds nieuwe wapensystemen, 
die minder compleet zijn, blijft in 
stand. Die prioriteit ligt in 'liever 
completeren dan incomplete systemen 
aankopen'. Eigenlijk is hier sprake van 
een vergelijking van ongelijksoortige 
prioriteiten. 

Mevrouw Brouwer heeft gevraagd, 
of er nog wel verschil is tussen de 
verschrikkelijke moderne conventione-
le wapens .waarbij moderne technolo-
gie wordt gebruikt, en kernwapens. 
Beide maken geen onderscheid meer 
tussen burger- en militaire doelen, 
aldus mevrouw Brouwer. De rol van 
het kernwapen is specifiek, apart en 
letterlijk afschrikwekkend vanwege de 
daaraan verbonden effecten van een 
nucleaire explosie. Dat is iets unieKs, 
dat aan andere wapensystemen niet 
kleeft. Het kernwapen zal altijd 
fundamenteel onderscheiden moeten 
worden van andere wapensystemen. 

Juist door de toepassing van de 
moderne technologie wordt de 
mogelijkheid om een onderscheid 
tussen militaire en burgerdoelen te 
maken, groter. Een van de belangrijke 
aspecten van toepassing van techno-
logie is, dat de precisie zozeer toe-
neemt. De feitelijke ondergrond van 
de vraag van mevrouw Brouwer klopt 
ook niet helemaal. Los hiervan wil ik 
duidelijk stellen dat het nucleaire 
wapen in onze optiek een wapen blijft 
dat je niet op één lijn kunt stellen met 
wapens ten aanzien waarvan je je 
kunt voorstellen, dat hiermee een 

oorlog wordt uitgevochten. Het 
kernwapen speelt een specifieke rol in 
de afschrikking, het voorkomen van 
oorlog. 

Mijnheer de Voorzitter. Ik wil thans 
enkele opmerkingen maken over de 
internationale fora, waar wij het 
defensiebeleid bespreken en mede 
bepalen. Verschillende fora hebben 
de revue gepasseerd. De heer Van 
den Bergh en anderen hebben 
hierover gesproken. 

Ik merk op, dat wij daarin niet 
selectief moeten zijn in die zin, dat wij 
onze keuze op één forum moeten 
laten vallen en de andere moeten 
veronachtzamen. De heer Van der 
Spek heeft in dit verband gezegd dat 
ik mij nog nooit in het openbaar heb 
laten horen over de WEU. Dat is niet 
juist. Ik heb voor de jarige, zelfs een 
lustrumvierende Atlantische Commis-
sie een uiteenzetting gegeven, waarin 
ik daarop ben ingegaan. Ik heb erbij 
gezegd, dat wij ieder van de fora 
waarover wij praten in Europees 
verband, in hun eigen waarde moeten 
laten en dat wij de eigen mogelijkhe-
den daarvan moeten benutten. Dit 
geldt ook voor de EPS en de Eurogroep 
van de NAVO. Zij hebben alle hun 
eigen beperkingen. Vandaar, dat ik 
het een goede zaak vind, dat de WEU 
wordt benut voor gesprekken over het 
Europees defensie- en veiligheidsbeleid 
en dat, als het meer gaat om de 
praktische kant in de zin van samen-
werking op materieelgebied, wij de 
IEPG benutten. 

Men kan zeggen, dat ook in dat 
verband overlappingen kunnen 
plaatsvinden. Wij zullen die op een 
vrij pragmatische manier moeten zien 
te vermijden, waarbij wij elkaar niet 
voor de voeten moeten lopen. Er zijn 
allerlei problemen. Wij willen er geen 
closed jobs van maken. Wij willen 
andere landen ook goed op de hoogte 
houden. De WEU moeten wij zien als 
een forum voor het bespreken van 
veiligheidspolitiek en wapenbeheer-
sing, zoals met zoveel woorden ook is 
vermeld, alsmede van de noodzakelijke 
voorwaarden, waaraan voldaan moet 
zijn om voor Europese defensieverhou-
dingen nieuwe technologieën binnen 
te halen. Zodra het gaat om de meer 
praktische kant komt de IEPG in beeld. 

Ik wil nog een misverstand uit de 
wereld helpen, namelijk dat de WEU 
zich speciaal zou bezighouden met 
het optreden van de in de WEU 
vertegenwoordigde landen buiten 
Europa of buiten het NAVO-gebied. 
Dat is genen dele het geval. Wanneer 
gesproken wordt over de problematiek 
van optreden buiten een verdragsge-
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bied gaat het alleen hierom, dat er 
sprake kan zijn van consequenties uit 
een oogpunt van beschikbaarheid van 
manschappen en materieel voor het 
verdragsgebied als een van de 
verdragsstaten buiten dat gebied 
optreedt. Er is echter geen sprake van 
dat er beraad zou zijn over de wijze 
waarop een of meer bij de WEU 
aangesloten landen buiten het 
verdragsgebied zou moeten optreden. 
Dat is in de WEU absoluut geen 
onderwerp van gesprek. Daarover 
wordt in dat verband überhaupt niet 
gesproken. 

In het algemeen merk ik op dat 
denkbeelden, onder meer door 
mevrouw Brouwer geuit, alsof iets 
slechts aan het ontstaan is, bij 
voorbeeld een derde supermacht, 
wellicht een nucleaire supermacht, in 
geen enkel opzicht met de feiten in 
overeenstemming zijn. Het veiligheids-
beleid van de Nederlandse regering in 
het algemeen verandert in genen dele 
door het feit dat de WEU tot nieuw 
leven is gekomen. Wat wij met de 
WEU willen doen, moet men zien in 
het licht van het veiligheidsbeleid. Wij 
willen de lichamen, die ik in dit 
verband heb genoemd, mede daarvoor 
gebruiken. Er is helemaal geen sprake 
van een wijziging van politiek. De zin 
van dit alles is dat wij onze veiligheids-
verbondenheid in de eerste plaats 
binnen de NAVO zien en dat wij al het 
andere wat wij doen zien als een 
bijdrage aan de versteviging van het 
NAVO-bondgenootschap, waarin zeer 
wel plaats is voor een versteviging 
van een van de poten, zoals de 
Europese. Er zit dus niets in wat 
anti-atlantisch of wat dan ook zou zijn. 

De heer Blaauw (VVD): Mag ik 
hierover twee vragen stellen, Voorzit-
ter? 

De Voorzitter: Liever niet. 

De heer Blaauw (VVD): Allereerst 

De Voorzitter: Pardon, ik bedoelde 
nee. Ik vind dat de interrupties, van 
verschillende kanten gemaakt, 
langzamerhand de ruimte van echte 
interrupties te buiten gaan. Als de 
heer Blaauw twee vragen stelt, komt 
er een heel tegenbetoog van de 
minister. Wij hadden trouwens met de 
regering afgesproken, dat de regering 
netto - dus zonder interruptiespreek-
tijd mee te tellen - negentig minuten 
zou spreken. Daarvan zijn er vijfenveer-
tig om. Ik verzoek zowel parlement als 
regering enige spoed te betrachten. Er 
komen vandaag nog meer onderwer-
pen aan de orde. 

De heer Blaauw (VVD): Uiteraard hebt 
u de leiding, Voorzitter. De minister 
verstrekte daarnet een foute weergave 
en die wilde ik corrigeren. 

De Voorzitter: Er komt nog een 
tweede termijn. 

Minister De Ruiter: Over een min of 
meer foute weergave gesproken, 
mevrouw Brouwer heeft gezegd dat 
de in 1945 aan de Bondsrepubliek 
opgelegde beperkingen opeens 
zouden zijn opgeheven. Dat is in 
genen dele het geval. Ingevolge de 
akkoorden van Parijs van 1954 zijn 
inderdaad aan de BRD belangrijke 
beperkingen opgelegd op het gebied 
van de wapenproduktie; in de eerste 
plaats op het gebied van nucleaire, 
bacteriologische en chemische 
wapens en in de tweede plaats ten 
aanzien van bepaalde zware conventi-
onele wapens. Dat pakket is geheel in 
stand gebleven ten aanzien van de 
eerste drie categorieën. Alleen ten 
aanzien van de conventionele wapens 
is de beperking - overigens geheel 
volgens de procedure - opgeheven 
omdat die beperking geen zin meer 
had met het oog op de rol van de BRD 
binnen de NAVO. 

De heer Van der Spek (PSP): Was het 
ook niet omdat in de praktijk, telkens 
als de BRD ontheffing vroeg van die 
bepalingen, die ontheffing zonder 
meer werd verleend? 

Minister De Ruiter: Niet 'ook omdat'. 
Het wijst geheel in dezelfde richting. 

Mevrouw Brouwer (CPN): De minister 
geeft wel een erg vriendelijke voorstel-
ling van zaken. Het is natuurlijk niet 
zo 

De Voorzitter: Wilt u nu ook een korte 
vraag stellen? Ik kan u niet toestaan, 
wat ik de heer Blaauw ook niet heb 
toegestaan. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dit is mijn 
eerste interruptie! 

De Voorzitter: Jawel, maar wel kort 
graag. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Vindt de 
minister niet dat dit zo'n zwaarwegen-
de zaak is, dat het voor de hand had 
gelegen dat de regering vooroverleg 
met de Kamer had gepleegd? 

Minister De Ruiter: Nee, ik geloof dat 
deze beperkte maatregel volstrekt 
aansluit bij de geaccepteerde rol van 
de BRD binnen de NAVO. Daarom heb 
ik er geen enkele behoefte aan gehad, 
de Kamer vooraf te raadplegen. Ook 
de heer Van der Spek heeft hierover 
in zeer kritische zin gesproken en een 
motie ingediend. Na wat ik hierover 

heb gezegd, zal het duidelijk zijn dat 
wi j niet willen onderzoeken hoe zo 
spoedig mogelijk het Nederlandse 
lidmaatschap van de WEU kan 
worden beëindigd. Wij willen niet 
overdreven optimstisch maar wel 
constructief meewerken aan het 
wakker maken van de WEU. Daarom 
wil ik aanvaarding van zijn motie 
ontraden. 

De heer Van den Bergh heeft 
gevraagd hoe het zit met de eventuele 
medewerking van de marine aan de 
uitvoering van de Taiwan-order. Ik 
heb op 25 januari aan de minister-pre-
sident geschreven dat een zekere 
minimale personele en materiële 
hulpverlening door de Koninklijke 
Marine op grond van wettelijke en 
veiligheidsoverwegingen onvermijde-
lijk is. Wij praten hier niet over enig 
belang van defensie of enig belang 
van de Koninklijke Marine. 

Het gaat uitsluitend om een feitelijke 
inschatting van datgene wat moet 
gebeuren om tot aflevering van de 
onderzeeboten te kunnen overgaan. 
Op het ogenblik vindt interdeparte-
mentaal overleg plaats over de 
omvang en de vorm van de betrokken-
heid van de Koninklijke Marine. In dat 
gremium zijn wij het er geheel over 
eens, dat deze hulpverlening inder-
daad tot het minimaal noodzakelijke 
moet worden beperkt. 

De marechaussee had een duidelijke 
plaats in de ontwerp-Politiewet die bij 
deze Kamer aanhangig is. Ongeacht het 
lot van dit wetsvoorstel blijft het de 
bedoeling van de betrokken ministers 
- en dus ook van mij - dat de Konink-
lijke Marechaussee in de wet wordt 
geregeld, hetzij in het bedoelde 
wetsvoorstel, hetzij in een ander 
wetsvoorstel, hetzij in de bestaande 
Politiewet. In ieder geval is een 
wettelijke basis voor deze essentiële 
en noodzakelijke taak nodig. 

Voorzitter, de heer Van der Spek is 
nog eens teruggekomen op zijn vraag 
naar het strafblad van militairen die 
veroordeeld zijn wegens een bepaalde 
vorm van dienstweigering, namelijk 
de weigering om werkzaamheden te 
verrichten die met kernwapens 
samenhangen, veelal in bewakings-
functies. Ik zie toch eigenlijk geen 
reden om dergelijke veroordelingen 
administratief anders te behandelen 
dan andere die hun plaats hebben in 
de wet op de justitiële documentatie. 
Het lijkt me niet denkbaar om onder-
scheid te gaan maken tussen ergere 
en minder erge veroordelingen, hoe 
wij er overigens ook over zouden 
denken; het is gewoon een vorm van 
dienstweigering. Ik moet hieruit dus 
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de conclusie trekken dat ik niet aan 
het verzoek van de heer Van der Spek 
zal kunnen voldoen. 

Ten slotte nog een opmerking over 
de topstructuur en over de verbetering 
van de doelmatigheid. Daarover is 
door verschillende leden gesproken. 
Ik constateer dat er in verschillende 
bewoordingen steun is uitgesproken 
voor de maatregelen die ik op dit 
terrein neem. Ik ben niet voornemens, 
de matrixstructuur als zodanig te 
veranderen. Die is niet slecht. 

Wel is de defensie-organisatie op 
zich zelf zo gecompliceerd - denk 
alleen al aan de gigantische aantallen 
personeelsleden en de verdeling van 
hen over de taken - dat in een 
voortdurend proces van evaluatie en 
bijsturing het nodige gedaan moet 
worden om het geheel werkbaar te 
houden. Graag zal ik de Kamer op de 
hoogte stellen van het rapport van de 
stuurgroep die met deze zaak bezig is. 

D 
Staatssecretaris Van Houwelingen: 
Mijnheer de Voorzitter! Bij wapensys-
temen en defensiematerieel blijkt het 
heel vaak te gaan om techniek, geld, 
compensatie en dergelijke zaken. Die 
zijn natuurlijk heel belangrijk - ik kom 
daar nog op - maar ik wil wel heel 
nadrukkelijk zeggen dat de politieke 
doelstelling, ook van dit beleidsonder-
deel, natuurlijk niet veronachtzaamd 
mag worden. Voor mij geldt als 
politieke motivatie voor dit werk, dat 
het gaat om vier belangrijke politieke 
doelstellingen. De eerste is uiteraard 
het komen tot optimale kwaliteit ter 
uitvoering van onze bondgenoot-
schappelijke defensietaak. 

De tweede is de zorg voor het zo 
rationeel mogelijk aanwenden van de 
hiervoor ter beschikking gestelde 
overheidsgelden. De derde is het 
waarborgen van de noodzakelijke 
samenhang tussen sociaal-economi-
sche en industiepolitieke doelstellin-
gen. De laatste is betrekken van het 
streven naar wapenbeheersing als 
een integrerend beleidsonderdeel bij 
investeringsbeslissingen en bij de 
ontwikkeling van nieuwe wapensyste-
men. Dat zijn doelstellingen waarop 
verschillende leden - ik noem de 
heren Van den Bergh en Couprie - te 
recht gewezen hebben. Hoe wij die 
doelstellingen willen bereiken, 
hebben wij uitvoerig beschreven in de 
Defensienota 1984. Daar behoef ik dus 
vandaag niet opnieuw op in te gaan. 

Velen hebben nadrukkelijk zorg 
over een aantal probleemgevallen 
uitgesproken. Ik wil die problemen 

zeker niet relativeren, want anders 
komt de heer Wagenaar misschien 
weer naar de interruptiemicrofoon, 
maar ik vind wel dat hierbij de grote 
lijnen niet uit het oog mogen worden 
verloren. Ik zeg nogmaals nadrukkelijk 
dat het omvangrijke moderniserings-
programma binnen de Nederlandse 
krijgsmacht nog steeds iets is waar 
vele NAVO landen - naar mijn 
gevoelen te recht - jaloers op zijn. 

Maar het blijft buitengewoon 
moeilijk om dit gehele proces - het 
geldt voor alle drie de krijgsmachton-
derdelen - optimaal te beheersen. 
Daarvoor zijn vele vernieuwingen 
noodzakelijk, zoals al is aangekondigd. 
In vele gevallen zijn ze ook al gereali-
seerd. In feite gaat het daarbij om het 
hele proces van verwerving en van 
studie vooraf tot en met de instand-
houding van het defensiematerieel. 

Ik wil in het kort iets zeggen over de 
actuele situatie, in de eerste plaats 
over de huidige beschikbaarheid van 
het defensiematerieel. 

Voor deze begrotingsbehandeling 
heb ik enkele dagen besteed aan het 
bezoeken van de drie krijgsmachtdelen 
om uitvoerig van gedachten te 
wisselen over de huidige situatie. 

Ondanks de wat sombere berichten 
- en ik kijk in de richting van de heer 
Blaauw - zijn er zeker niet bij de 
Koninklijke Landmacht op alle 
terreinen grote problemen. De 
instroming van de nieuwe tanks 
verloopt in het algemeen goed. Ook is 
de situatie omtrent de Leopard I 
verbeterd. Een belangrijk punt daarbij 
is de instelling en het aanhouden van 
speciale teams die het gehele proces 
begeleiden. Dit heeft tot nu toe tot 
zeer goede resultaten geleid. 

Ik wil niet ontkennen dat er ten 
aanzien van de zogenaamde 'pruttel' 
nog problemen zijn. Wij hebben 
inmiddels aanvullende maatregelen 
getroffen, onder andere door de 
instelling van een speciaal team, 
zoals bij andere belangrijke wapensys-
temen. Het is de bedoeling dat de 
problemen binnen een half jaar zijn 
opgelost. Dit proces zullen wij van 
maand tot maand volgen en over een 
half jaar zal ik de Kamer daarover 
informeren. 

Bij de Koninklijke luchtmacht 
verloopt de instroming van de 
F16-vliegtuigen niet zonder proble-
men. De huidige situatie heeft echter 
aangetoond dat de problemen beter 
beheersbaar blijken te zijn. Ik merk bij 
voorbeeld op dat de tijd die nodig is 
om een bepaalde storing te verhelpen, 
steeds korter is geworden. Daarom is 
de conclusie gerechtvaardigd dat de 

huidige situatie beter is dan in een 
vergelijkbare periode bij andere 
vliegtuigen. Dit is mede tot stand 
gekomen door de geweldige inzet van 
het onderhoudspersoneel. Er zijn nog 
problemen met betrekking tot de 
lange levertijd van testapparatuur. Wij 
hopen dat die problemen snel worden 
opgelost. 

Ik wil nog een opmerking maken 
over de Koninklijke marine. De 
ervaring van de laatste reis van het 
eskader heeft aangetoond dat er 
belangrijke verbeteringen zijn geboekt 
met betrekking tot exploitatie. De 
oefenresultaten zijn vanwege het 
laatste oefenschema bijzonder goed 
geweest. Er zijn problemen met 
betrekking tot het 'lenen' van schepen 
die in onderhoud zijn en te lange 
procedures bij het bestellen van 
reserve-onderdelen. Niettemin 
kunnen wij spreken overeen aanvaard-
bare situatie. 

Over het aanschaffen van nieuwe 
defensiesystemen hebben wij kortge-
leden uitvoerig gesproken in een 
mondeling overleg naar aanleiding 
van het nieuwe defensie materieelkeu-
ze-proces. 

Naaraanleidingvan de opmerkingen 
over de kostenbeheersing wil ik nog 
een reactie geven. Ik waarschuw 
ervoor dat het probleem van kosten-
beheersing meer is dan alleen maar 
het verstrekken van informatie. Ook ik 
meen dat de informatievoorziening, 
met name in de richting van het 
parlement, verbetering behoeft. Het 
hart van de oplossing ligt echter naar 
mijn vaste overtuiging in een betere 
beheersing van de onzekerheden die 
nu eenmaal kleven aan alle langlopen-
de projecten. 

Een treffende illustratie daarvan trof 
ik onlangs aan in een artikel in ESB 
van 24 oktober, getiteld 'kostenbeheer-
sing van een mega-project'. In het 
algemeen kan worden gesteld dat 
risico's ontstaan wanneer sprake is 
van een lange uitvoeringstijd, toepas-
sing van geavanceerde technologieën, 
vaak een uniek karakter van het 
systeem, grote complexiteit, een 
uitgebreide projectorganisatie en een 
omvangrijk budget. 

Ik denk dat juist vele defensiemate-
rieel-projecten deze kenmerken 
vertonen. De instrumenten van 
kostenbeheersing baseren zich naar 
mijn overtuiging op de analyse van 
eventuele verstoringen, de beïnvloed-
baarheid daarvan en de optredende 
gevolgen. Zoals ik reeds in antwoord 
op vragen naar aanleiding van het 
Walrus-project heb medegedeeld, 
moet naar mijn gevoelen bij de 
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definitieve beslissing tot uitvoering 
van een project voldaan zijn aan de 
volgende randvoorwaarden. De eerste 
is een voldoende begrenzing in tijd, 
geld en techniek. De tweede is het 
maken van adequate afspraken met 
de producent in sluitende contracten. 

De derde voorwaarde, die zeker niet 
de onbelangrijkste is, is die van een 
adequaat projectmanagement. Om 
het voldoen aan deze randvoorwaar-
den zeker te stellen, zijn inmiddels tal 
van maatregelen genomen. Ik wijs op 
het ingevoerde materieelkeuzeproces. 
Dit is naar mijn mening een belangrijke 
bijdrage en voorwaarde om te komen 
tot een begrenzing in tijd, geld en 
techniek. Vervolgens levert de recent 
ingestelde centrale contractencommis-
sie een bijdrage aan de zekerstelling 
van adequate contracten. Het onlangs 
verschenen rapport van de werkgroep 
Materieel logistieke conceptie levert 
een bijdrage aan het scheppen van 
een adequaat projectmanagement. 

Met het creëren van instrumenten 
verdwijnen natuurlijk niet in één klap 
alle onzekerheden, die altijd met grote 
projecten gepaard gaan. De mogelijk-
heden tot beheersing en beperking 
van risico's zijn naar mijn gevoelen 
wel sterk toegenomen. Vanuit die 
situatie is het naar mijn gevoelen ook 
mogelijk over tijdige en betrouwbare 
informatie over de voortgang van het 
project te beschikken. Dit geldt zowel 
voor de bewindslieden als voor onze 
mogelijkheden om aan de Kamer 
nadere gegevens te verstrekken, die 
nodig zijn voor een verantwoorde 
afweging. 

De heren Couprie, Engwirda, Van 
den Bergh en Wagenaar hebben 
gewezen op overschrijdingen bij de 
L-fregatten, mijnenbestrijdingsvaartui-
gen en de YPR-765. Ik wil nadrukkelijk 
wijzen op de informatie die wij 
hierover al hebben gegeven in de 
Defensienota. Dat geldt voor de 
L-fregatten, ook in samenhang met de 
S-fregatten. Wat de mijnenbestrij-
dingsvaartuigen betreft is op een 
eerste serie van 15 schepen op dit 
moment, op een totaal van f 1,2 
miljard, een kostenoverschrijding 
opgetreden van ongeveer f4 miljoen 
per schip. Dit heeft te maken met 
problemen die zich tijdens de bouw 
hebben voorgedaan. Bij het YPR-pro-
ject zijn tot op heden geen kostenover-
schrijdingen opgetreden. Ik ga daarbij 
uiteraard uit van de informatie die in 
de Defensienota is gegeven. Op een 
aantal technische problemen kom ik 
later nog terug. 

De heer De Kok heeft een vraag 
gesteld over het moment waarop de 
Kamer kan worden geïnformeerd over 
een project. In het mondeling overleg 
heb ik al gezegd dat wij op vaste 
momenten, in het kader van het 
nieuwe defensiematerieel keuzepro-
ces, informatie zullen verschaffen, 
zeker na fase 3 en 4. De heer De Kok 
heeft gevraagd of het niet eerder kon, 
bij voorbeeld na fase 2, de studiefase. 
Ik heb daar geen principiële problemen 
mee. 

Ik wil in algemene zin die toezegging 
ook wel doen. Wij moeten echter per 
geval bekijken of informatie op dat 
moment zinvol is. Wij zullen u in ieder 
geval in de gelegenheid stellen om 
zelf in een discussie met de regering 
vast te stellen, in welke gevallen dat 
wel nuttig is en in welke gevallen niet. 

Deze nieuwe procedures vragen 
natuurlijk een zekere voorbereidings-
tijd. Die voorbereidingen om dit 
proces ook in de vorm van afzonderlij-
ke documenten te realiseren zijn bij 
alle drie de krijgsmachtonderdelen op 
dit moment in volle gang. 

Alleen al voor de landmacht 
betekent dit dat er volgend jaar 15 
documenten zullen verschijnen, 
variërend van document B tot docu-
ment D. Alleen al hierdoor zal de 
Kamer een goede methode tot haar 
beschikking hebben om dit proces te 
controleren. 

De leden Van den Bergh, Couprie 
en Blaauw hebben met name gevraagd 
op welke manier een jaarlijkse 
rapportage over de stand van zaken 
bij de grote projecten kan worden 
gegeven. Zoals de minister al heeft 
gezegd, kunnen wij ons daarin best 
vinden. Wel zullen wij met elkaar 
moeten afspreken welke procedure 
wij daarbij volgen. 

De heer Engwirda heeft veronder-
steld dat wij toch niet pas voor het 
eerst bij de begroting voor volgend 
jaar informatie zullen verschaffen. 
Neen, de beste procedure lijkt mij, die 
informatie te verstrekken in het kader 
van het hele proces en daarvoor de 
mogelijkheid van een zogenaamd 
DMP-documente te benutten. De heer 
Van den Bergh zie ik nu net doen of 
hij niet begrijpt wat ik bedoel. Het 
betekent dat wij als vaste regel bij de 
aanschaf van een nieuw wapensys-
teem jaarlijks zo'n document zullen 
verstrekken. Daarbij zullen wij inder-
daad beginnen na de studiefase en 
vervolgens in de verschillende fasen 
van aanwending en van beslissing 
over het investeringsproject de lijn 
doortrekken. Daardoor hoort men niet 
alleen over de bestelling en verder 

helemaal niets. Neen, wij zullen alle 
informatie die daarbij hoort verstrek-
ken. 

Dit staat uiteraard los van het 
antwoord dat de minister bij de 
aanbieding van de begroting al heeft 
gegeven op de vraag welke informatie 
wij daarover in de begroting geven. 
Op dit punt had ik al een toezegging 
gedaan, naar aanleiding van een 
vraag van de heer Frinking. 

Er zijn opmerkingen gemaakt over 
de relatie tussen Defensie en de 
Nederlandse industrie. Op dit moment 
ligt een nieuwe beleidsnotitie ter tafel 
bij de, in de Defensienota aangekon-
digde, nieuwe interdepartementale 
stuurgroep die probeert de relatie 
tussen Defensie en de Nederlandse 
industrie te coördineren. De heer 
Schutte heeft daarover gesproken. Ik 
stel voor, na de discussie met andere 
departementen - met name Algemene 
Zaken, Economische Zaken, 
Buitenlandse Zaken en Finan-
ciën - en aan de hand van 
deze notitie, daarover een wat 
uitvoeriger gesprek te hebben. Dan 
kunnen wij aan dit onderwerp nu snel 
voorbijgaan. Hierbij gaat het niet 
alleen om het produceren van 
defensiematerieel maar vooral ook 
om nieuwe stimulansen voor onder-
zoek en ontwikkeling, met name bij de 
Nederlandse industrie. 

Vele woordvoerders zijn ingegaan 
op de internationale aspecten van het 
defensiematerieelbeleid. Het is terecht 
dat daaraan zo veel aandacht wordt 
gegeven. Het is absoluut onmogelijk, 
zeker op langere termijn, steeds maar 
nationale oplossingen te blijven 
bedenken. Ook dit aspect komt 
nadrukkelijk aan de orde in de 
beleidsnotitie die ik zoeven noemde. 
Een intensivering van de Europese 
samenwerking is inderdaad noodzake-
lijk, ook om onze Nederlandse 
defensie betaalbaar te maken. 

Zij heeft inderdaad alles te maken 
met een meer rationeel gebruik van 
onze defensiegelden, een begrip dat 
de heer Van den Bergh heeft geïntro-
duceerd. Welnu, al jarenlang spreken 
wij de wens uit, binnen Europa te 
komen tot meer standaardisatie en 
samenwerking. Het probleem is, die 
wens ook werkelijk te realiseren. 
Immers, nog steeds behouden wij 
graag onze eigen, nationale denkbeel-
den en onze nationale relaties met 
onze eigen industrie. Dat geldt ook 
voor Nederland. Ik ben ervan overtuigd 
dat wij onze activiteiten ter zake nog 
verder zullen moeten intensiveren. Ik 
ben buitengewoon verheugd dat ook 
in andere landen nu niet alleen de 
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politieke wil maar ook de bereidheid 
bestaat om daaraan concreet te gaan 
werken. 

Zijn er ook risico's aan verbonden? 
Het antwoord is ja. De heer Van den 
Bergh heeft gevraagd of niet het risico 
bestaat dat het alleen maar te duur 
wordt en of wij er in dat geval niet uit 
moeten stappen. Natuurlijk kan dat en 
dat is in het verleden ook wel gebeurd. 
Iedereen wijst dan altijd op het 
Tornado-project, dat inderdaad in 
ieder geval voor Nederland een te 
duur project was. 

De heer Van den Bergh (PvdA): Niet 
alleen voor Nederland! 

Staatssecretaris Van Houwelingen: 
Ja, maar laten wij die Europese 
samenwerking ook weer niet al te 
vrijblijvend aangaan! 

De heer Van den Bergh (PvdA): Dat 
beweer ik ook niet! 

Staatssecretaris Van Houwelingen: 
Akkoord! Dan zijn wij het eens. 
Natuurlijk moeten wij een eigen 
nationale verantwoordelijkheid 
hebben, maar wel zo dat wij onze 
inspanningen erop moeten richten 
om er werkelijk iets van te maken. 
Wat mij betreft, al vanaf het eerste 
stadium. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft 
de wapenbeheersing wil ik nog eens 
herhalen, dat het doel van de Europese 
samenwerking is om op langere 
termijn inderdaad met dezelfde 
financiële middelen - dus niet met 
meer middelen - de defensie-inspan-
ning te verbeteren. Een rationeler 
gebruik. Ik ben het echter eens met 
degenen die hebben gewaarschuwd 
voor de risico's van zo'n internationaal 
samenwerkingsorgaan voor wapenbe-
heersing. In onze eigen, nationale 
procedure heeft de wapenbeheersing 
een belangrijke plaats en het zal 
duidelijk zijn, dat dit ook in Europees 
verband het geval moet zijn. 

Tijdens de laatste lEPG-vergadering 
op ministersniveau heb ik in de 
toelichting op de voorstellen de 
Nederlandse, vaste overtuiging 
ingebracht, dat samenwerking niet 
mag leiden tot vermeerdering, tot 
opvoeren van de bewapeningsspiraal 
maar dat het uitsluitend om de eerste 
doelstelling moet gaan. Ik zal hierop 
straks terugkomen bij de behandeling 
van de exportproblematiek. 

De heer Van den Bergh heeft 
gevraagd of wij op onze begroting 
extra middelen hebben voor research 
en development. Allereerst wil ik erop 
wijzen, dat het daarbij niet gaat om 

extra of meer geld maar om een 
ander gebruik van de middelen. Het 
doel is om inderdaad door participatie 
in gezamenlijke research-en develop-
ment-programma's later de financiële 
vruchten te plukken om in ieder geval 
niet met meerkosten te worden 
geconfronteerd. In de afgelopen jaren 
hebben wij daaraan vele honderden 
miljoenen betaald. Wij proberen 
hiermee dus op een andere manier tot 
een beter financieel resultaat te 
komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Verschillen-
de sprekers hebben het probleem van 
de emerging technologies genoemd. 
De minister is hierop al ingegaan, 
maar aan de hand van twee concrete 
vragen wil ik hierover iets zeggen. Het 
is in de allereerste plaats van belang 
dat de Europese landen gezamenlijk 
in het kader van de IEPG hebben 
gereageerd op de Weinberger-initiatie-
ven. In november is daarover nog 
eens gesproken. Vanzelfsprekend 
zullen de materiële consequenties van 
welk beleid dan ook gebaseerd dienen 
te zijn op een gemeenschappelijk 
conceptioneel raamwerk. Daarover 
heeft de minister al uitvoerig gespro-
ken en wij hebben dat in de IEPG in 
het gezamenlijk document ook 
verwoord. 

Dat dient te basis te zijn en vervol-
gens dienen goede politieke afspraken 
te worden gemaakt tussen Europa en 
Amerika. Op basis van de two-way-
street en de transatlantische dialoog 
moeten wij in een vroeg stadium 
politieke afspraken maken. Is dat 
onmogelijk? Ik denk van niet; het is 
wel voor het eerst dat Europese 
landen met één stem spreken. 

Ik geloof dat men ook binnen het 
Amerikaanse Congres in de gaten 
heeft dat Europa tot een meergemeen-
schappelijk standpunt zal komen. Ik 
behoef bij wijze van voorbeeld alleen 
maar te wijzen naar het succesvolle 
airbusproject - al ligt dat dan niet op 
het gebied van Defensie - dat, naar 
mij is gebleken, in Amerika duidelijk 
heeft gemaakt, ook in het Amerikaanse 
Congres, dat de relatie met Europa 
anders moet. 

De heer Wagenaar heeft gevraagd 
naar de huidige balans tussen Europa 
en de Verenigde Staten. In de schrifte-
lijke beantwoording heb ik er al op 
gewezen dat iedereen zijn eigen 
normen gebruikt om dat vast te 
stellen. In ieder geval is het zeker dat 
die balans tussen Europa en de 
Verenigde Staten, met name die 
tussen Nederland en de Verenigde 
Staten, ongunstig is. Ik geloof dat er 
in de gesprekken die wij met de 

Verenigde Staten voeren begrip voor 
bestaat dat die balans moet verbete-
ren, dat dit in het belang is van het 
bondgenootschap en dat het in feite 
ook in het belang is van de Verenigde 
Staten zelf. 

Ik zeg dit met name in de richting 
van de heer Schutte, die erop heeft 
gewezen dat die eigen Europese 
identiteit op dit gebied niet zou 
moeten betekenen dat de spanning 
tussen Europa en de Verenigde Staten 
zal toenemen. Ook voor Amerika geldt 
dat de gelden die nodig zijn voor de 
ontwikkeling van nieuwe wapensyste-
men op het gehele gebied zo omvang-
rijk zijn, dat men die hulp, die partici-
patie van Europese kant, juist van 
harte zal onderstrepen. 

De heer Schutte (GPV): Kunt u het 
hierbij gebruikte begrip 'eigen 
Europese identiteit' in relatie tot de 
Verenigde Staten omschrijven? Ik kan 
mij er wel iets bij voorstellen, maar 
niet zo best op dit gebied. 

Staatssecretaris Van Houwelingen: 
Als je in Amerika over dit probleem 
spreekt, dan vraagt men altijd: Wie is 
Europa? Wat denkt men daarover? Als 
wij op het punt van defensiematerieel 
een structuur krijgen waarin landen 
met elkaar tot één oordeel komen, 
dan is dat voor Amerika een helder 
gegeven, waarmee rekening kan 
worden gehouden. Het is voor de 
Amerikanen buitengewoon ingewik-
keld om met dertien, veertien landen 
afzonderlijk te onderhandelen. Dus ik 
gebruik hier het begrip 'identiteit' in 
feite voor het 'adres' met wie men 
moet spreken. 

Nog een opmerking over de 
Amerikaans technologie. De heer Van 
der Bergh heeft gezegd dat wij toch 
ook mogelijkheden zullen moeten 
hebben en dat er geen beperkingen 
mogen komen met betrekking tot de 
overdracht van Amerikaanse technolo-
gie naar Europa. Ik denk dat dit juist 
is. Het is bekend dat de Amerikanen 
op dit moment buitengewoon gevoelig 
zijn voor het weglekken van moderne 
technologie naar Oostblok-landen. 
Nederland steunt de in verband 
hiermee genomen maatregelen, die 
een zekere verbetering brengen in 
gemeenschappelijke regelingen. 

Deze regelingen gelden met name 
voor ons exportbeleid en de huidige 
ontwikkelingen zullen ertoe bijdragen 
dat wij op dit punt in een heldere 
positie komen. Dit wil overigens niet 
zeggen dat Nederland, of geheel 
Europa, uitsluitend is aangewezen op 
de Amerikaanse technologie. Wij 
hebben binnen Europa eigenlijk op 
vele gebieden vele mogelijkheden. 
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Maar binnen het kader van de samen-
werking binnen het bondgenootschap 
is het goed dat wij het kanaal van 
overdracht van kennis en technologie 
openhouden en niet stoppen. Daarom 
zijn betere afspraken nodig. 

Verschillende sprekers hebben 
gevraagd toch wat meer aandacht te 
geven aan de export van defensiema-
terieel. Het is ook mijn overtuiging dat 
een verdergaande samenwerking 
binnen Europa moet leiden naar 
gezamenlijke regels op het gebied van 
export. Ik zou in ieder geval de 
gedachte willen afwijzen waar met 
name de heer Scholten op heeft 
gewezen, namelijk dat de verbetering 
van de Europese positie min of meer 
automatisch met zich zou brengen dat 
de export naar derde landen - zoals 
hij het uitdrukte, daarbij citerend uit 
een ook mij bekend boekwerk - zou 
worden verbeterd. Integendeel! Wij 
hebben dit ook op deze wijze in de 
Defensienota beschreven. 

Ik geloof men in de huidige situatie, 
waarin in feite geen sprake is van één 
Europees beleid op dat punt, inderdaad 
in de individuele landen industrieën 
bijna dwingt om te proberen om maar 
een export te vinden in landen buiten 
de NAVO, omdat men van de nationale 
behoefte en het produceren voor die 
nationale behoefte in ieder geval niet 
kan bestaan. 

Het is als het ware een economische 
noodzaak, daarbuiten naar export-
markten te zoeken. De regering wil 
juist via een meer gemeenschappelijk 
beleid binnen de Europese NAVO-lan-
den die economische noodzaak 
enigszins wegnemen. 

Niettemin herhaal ik wat ik al heb 
gezegd, namelijk dat ook binnen het 
Europese samenwerkingsverband 
verder gesproken zal moeten worden 
overeen gemeenschappelijk exportbe-
leid. Het blijft in ieder geval een 
nationale verantwoordelijkheid voor 
Nederland daarop te letten bij de 
projecten waaraan het meedoet. 

De heer Van den Bergh (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! begrijp ik de 
staatssecretaris goed en zegt hij dat 
vanaf het begin van de ontwikkeling 
van een Europese samenwerking op 
het gebied van militaire produktie, 
ook de ontwikkeling van normen voor 
export naar landen buiten Europa aan 
de orde is? 

Staatssecretaris Van Houwelingen: 
Dat is slechts als agendapunt aan de 
orde. Als voorzitter van de IEPG heb ik 
tijdens de laatste vergadering van de 
IEPG dit naar voren gebracht als 

noodzakelijkheid. Je kunt niet met 
elkaar defensiematerieel produceren, 
als je niet tegelijkertijd met elkaar 
normen ontwikkelt en afspraken 
maakt. 

De heer Scholten (groep Scholten/Dijk-
man): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
twijfel niet aan de bedoelingen van de 
staatssecretaris. Het gevaar dat ik 
signaleer is het volgende. Als de 
normen er nog niet zijn, terwijl 
ondertussen wel de technische 
samenwerking bestaat, wordt als het 
ware een automatisme gecreëerd op 
grond waarvan toch gebeurt wat u en 
ik niet wil len. 

Staatssecretaris Van Houwelingen: 
Mijnheerde Voorzitter! Het Nederland-
se nationale beleid is gebaseerd op 
criteria die zijn vastgelegd in de 
Ontwapeningsnota. Deze criteria 
functioneren al een groot aantal jaren. 
Het parlement kan ze ook toetsen. De 
Nederlandse positie is ook in het 
bredere Europese verband ongeveer 
hetzelfde. Dezelfde normen zullen 
daarbij worden gehanteerd als voor 
het nationale beleid gelden. Samen-
werking houdt altijd in dat er een 
dialoog gevoerd moet worden. Je 
moet proberen tot gemeenschappelij-
ke standpunten te komen. Dat is niet 
eenvoudig, zeker op dit gebied. Wij 
zijn het er wel met elkaar over eens 
dat het moet gebeuren. 

De heer Scholten heeft een passage 
geciteerd uit een van de IEPG-docu-
menten. Hij heeft zich daarbij toch 
vergist. Als daarin gesproken wordt 
over de zwakkere landen dan worden 
niet zwakke landen uit de Derde 
wereld bedoeld. In dit geval wordt 
bedoeld dat de sterke lEPG-landen 
moeten proberen om samen met de 
landen die een zwakke defensie-indus-
trie hebben, zoals Portugal, Spanje en 
Griekenland, een daadwerkelijke 
Europese solidariteit te creëren. 

De heer Blaauw heeft gesproken 
over het M-fregat. Hij heeft gezegd 
dat zijn opmerkingen eigenlijk niet ter 
zake doen. Ik zou dat met hem eens 
kunnen zijn, zodat ik er verder over 
kan zwijgen, maar ik wil er toch wel 
iets over zeggen. Wij hebben in de 
Kamer afspraken gemaakt over de 
M-fregatten. Daarbij is gesproken 
over een taakstellend maximumbe-
drag. Dat was ook de wens van de 
Kamer. Vandaag is dat nog precies zo. 
De heer Van den Bergh heeft al 
tijdens een interruptiedebatje gewezen 
op de risico's van het twijfelen aan 
eigen standpunten. 

Ik wil daaraan geen enkele bijdrage 
leveren. Als de heer Blaauw een 

vraagteken wil plaatsen bij zijn eigen 
standpunt, dan neem ik daar kennis 
van. Het beleid is erop gericht, deze 
schepen te bouwen voor het bedrag 
dat is genoemd en het zullen goede 
schepen zijn. De heer De Kok heeft 
enkele mogelijkheden opgesomd wat 
onze houding moet zijn als het bedrag 
zou worden overschreden. 

Het bedrag is niet overschreden; 
het beleid is er ook op gericht om te 
voorkomen dat dat bedrag zal worden 
overschreden. Aan het adres van de 
heer Blaauw wil ik nog zeggen: maakt 
u zich nu werkelijk zorgen dat dit 
schip dat bedoeld is om de roofdier-
klasse in eerste instantie te vervangen 
niet zou voldoen aan redelijke kwali-
teitseisen? Mijns inziens is dat echt 
onzin. 

Over de Seawolf-Seasparrow-pro-
blematiek zullen wij mijns inziens nog 
uitgebreid in de Kamer spreken. In de 
richting van de heer De Kok merk ik 
nog het volgende op. Ik wil het 
misverstand wegnemen dat het 
hierbij gaat om een Amerikaans 
systeem ten opzichte van een Europees 
systeem. Het Sea-sparrow-project is 
een project van de NAVO, waaraan 
negen Europese landen deelnemen, 
waaronder Nederland. 

De Nederlandse industrie heeft aan 
die ontwikkeling op een belangrijke 
manier bijgedragen. In feite geldt dit 
ook voor het Britse Seawolfsysteem. 
De Nederlandse industrie zal ook 
daarbij betrokken kunnen worden. Dat 
zo zijnde, zullen wij de keuze buiten-
gewoon zorgvuldig overwegen. Van 
de afweging zullen wi j verslag doen 
aan het parlement. Ik hoop dat dat vrij 
spoedig kan gebeuren. Het eerste 
criterium is dat er een zorgvuldige 
afweging moet plaatsvinden. Als dat 
nog enkele weken meer tijd vraagt, is 
dat voor ons in ieder geval geen 
probleem. 

Er is ook gesproken over de Rolls-
Royce-motoren voor de M-fregatten. 
Het betreft hier een zaak waar de heer 
Blaauw bijna bij uitsluiting in het 
verleden belangstelling voor had. Ik 
heb toentertijd niet zo veel zorgen 
geconstateerd over de kwaliteit van 
het M-fregat. 

De heer Van den Bergh (PvdA): Is de 
sfeer in de coalitie op het ogenblik 
wel goed? 

Staatssecretaris Van Houwelingen: 
Uitstekend. Ik kijk de heer Blaauw ook 
heel vriendelijk aan. 

Mijnheer de Voorzitter! Er zijn 
Rolls-Royce-motoren besteld op basis 
van de specificaties die ook indertijd 
voor het M-fregat van toepassing 
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waren. De Rolls-Royce-motor voldeed 
daaraan volledig. Uiteraard hebben 
zich daarna nieuwe ontwikkelingen 
voorgedaan. Daarvan nemen wij met 
belangstelling kennis. Het systeem als 
zodanig voldeed echter aan de eisen 
die wij aan het begin van dit project 
hebben gesteld. 

Vervolgens ga ik nog in op de YPR 
765. Het is waar dat daarmee technisch 
gezien problemen zijn. Die problemen 
zijn veroorzaakt door de kwaliteitszorg 
en het management bij de industrie. 
Op zich zelf is dat niet nieuw; dat 
gebeurt meer als een nieuw produkt 
in serie wordt geproduceerd. Dat 
geldt dus in feite ook voor het in 
co-produktie produceren van deze 
gevechtsvoertuigen in de Nederlandse 
industrie. Er is heel bewust toe 
besloten. Daarover is ook met het 
parlement gesproken. 

Als een en ander leidt tot aanloop-
problemen, dan is dat een feit. Het is 
waar dat volgens de oorspronkelijke 
planning in 1984 34 voertuigen 
afgeleverd zouden worden; dat is 
door de industrie niet gerealiseerd. 
Op dit moment zijn er twee prototypes 
afgeleverd ter beproeving. De afgelo-
pen maanden is er echter zeer 
intensief met de industrie gesproken. 
Thans hebben wij op basis van zeer 
harde toezeggingen van de industrie 
een redelijke verwachting dat na 
medio 1985 de produktie volledig 
volgens schema zal verlopen. 

De heer Van den Bergh (PvdA): Dus 
na 1985? 

Staatssecretaris Van Houwelingen: 
Ongeveer medio 1985 zal men de 
problemen hebben opgelost. De 
aflevering zal dan verlopen volgens 
het oorspronkelijke plan. Het zal 
duidelijk zijn dat de problemen die 
ook financiële consequenties kunnen 
hebben niet zo maar onder de 
verantwoordelijkheid vallen van het 
Ministerie van Defensie; die vallen 
met name onder de verantwoordelijk-
heid van de industrie zelf. Ik hoop de 
Kamer aan het einde van het eerste 
kwartaal van dit jaar aan de hand van 
een situatie-rapport volledig te 
informeren over dit project. Het lijkt 
mij goed daar dan alle aspecten bij te 
betrekken. 

Ik kom ten slotte tot de moties. 
Inzake de motie-Van den Bergh c.s. op 
stuk nr. 19 heeft de minister al 
duidelijk gemaakt dat wij daarmee, 
ook gelet op eerder door mij gedane 
toezeggingen tijdens een mondeling 
overleg, geen enkel probleem hebben. 

In mijn betoog heb ik al gereageerd 
op de motie-Scholten op stuk nr. 24. 
Ik geloof dat wij de vergroting van de 
wapenexport naar derde-wereldlan-
den moeten voorkomen. Dat is al 
sinds jaar en dag het beleid van de 
regering. Wat dat betreft, verwijs ik 
naar de ontwapeningsnota van 1975. 
Ik zie op dit moment geen aanleiding, 
het beleid te wijzigen. Ik hoop dat dit 
ook niet de bedoeling van de heer 
Scholten is. Indien het wel zijn 
bedoeling is, dan zou ik deze motie 
willen ontraden. Als dit niet het geval 
is, acht ik haar overbodig. 

D 
Staatssecretaris Hoekzema: Voorzit-
ter! Voordat ik inga op de verschillende 
vragen die zijn gesteld, spreek ik een 
woord van dank uit aan het adres van 
onze mensen, aan de vele mannen en 
vrouwen die zich ook dit jaar onder 
moeilijke omstandigheden voor onze 
defensie hebben ingezet. Een woord 
van speciale dank spreek ik uit aan het 
adres van de militairen in de Libanon 
en de Sinaï-woestijn. Hierbij betrek ik 
zeker ook de bemanningen van de 
mijnenjagers in de Rode Zee. Zij 
hebben allen een goede bijdrage 
geleverd aan de internationale 
veiligheid. Het deed mij dan ook 
genoegen dat de heren Couprie en 
Blauw zich ook in deze zin hebben 
uitgelaten. 

Bij de behandeling van de Defensie-
nota eerder dit jaar, hebben wij 
uiteengezet hoe het personeelsbeleid 
zich in de komende jaren moet 
ontwikkelen. Wij hebben daarbij 
kernbegrippen als 'continuïteit' en 
'vernieuwing' gehanteerd, die onlos-
makelijk met elkaar verbonden zijn en 
even zwaar wegen in de beleidsafwe-
ging. Indien immers uitsluitend op 
vernieuwing zou worden gemikt, dan 
loopt men het risico dat de continuïteit 
van het defensiebedrijf verloren gaat. 
Mikt men daarentegen te veel op 
continuïteit, dreigt verstarring te 
ontstaan. In het beleid moet daarom 
voldoende continuïteit zitten, met 
ruime aandacht voor vernieuwing. 
Vanuit die gedachte heb ik een aantal 
zaken aangepakt om te komen tot een 
goed gefundeerd, doorzichtig en 
samenhangend personeelsbeleid. 

Ik kom tot de pakketvergelijking, de 
bezoldigingsstructuur en het beleids-
plan. Verschillende afgevaardigden, 
mevrouw Van Heemskerck en de 
heren Couprie, Van Dis, Wagenaar, De 
Waart en Schutte, hebben gevraagd 
naar de voortgang van de projecten 
die ik in gang heb gezet. Ik denk dan 
aan de pakketvergelijking van de 
arbeidsvoorwaarden en het perso-
neelsbeleid tussen burger en militair, 
de nieuwe bezoldigingsstructuur, de 
vrouwen in de krijgsmacht, de 
aanpassing van dienstplichttijden en 

Staatssecretaris Hoekzema van Defensie voert het woord. Op de voorgrond staatssecretaris Van 
Houwelingen en minister De Ruiter van Defensie 
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de nieuwe structuur van degeneeskun-
dige verzorging in de krijgsmacht. 

In 1985 moeten de resultaten van 
deze studies en onderzoeken op tafel 
komen, zoals ook bij de behandeling 
van de Defensienota is gesteld. De 
basis van het beleid wordt gevormd 
door een duidelijke visie op de positie 
van de militair ten opzichte van die 
van de burger. Dit basisstuk is in goed 
overleg met de belangenverenigingen 
tot stand gekomen. Wanneer de 
resultaten van de pakketvergelijking 
bekend zijn, dan zullen deze stukken 
te zamen naar de Kamer worden 
gezonden. 

De pakketvergelijking moet rond 1 
januari aanstaande zijn afgerond. 
Vervolgens moet hierover interdepar-
tementaal overlegd worden en moet 
ook overlegd worden met de belangen-
verenigingen over de conclusies die 
daaruit voor het beleid getrokken 
kunnen worden. 

De gevolgen zullen in de eerste 
plaats liggen op het terrein van de 
bezoldingsstructuur, waarbij de extra 
beslaglegging en de inconveniëten 
belangrijke factoren zijn. Zoals bij de 
behandeling van de Defensienota in 
1984 is toegezegd, zal ik de Kamer 
daarover voor de zomer van 1985 in 
de vorm van een beleidsplan, met een 
tijdpad en een indicatie van de 
financiële gevolgen, informeren. Ik 
vind het niet juist om ook andere 
zaken daaraan te koppelen, zoals 
mevrouw Van Heemskerck en de heer 
Couprie hebben gevraagd. Zij vroegen, 
de nota vrouw in de krijgsmacht en 
een aantal andere zaken daaraan te 
koppelen. Eind januari heb ik een 
afzonderlijke beleidsnota over de 
vrouw in de krijgsmacht gereed, die 
vervolgens via de ministerraad zo 
snel mogelijk naar de Kamer zal gaan. 

Mevrouw Van Heemskerck en de 
heer Couprie hebben gesproken over 
de invoering van de ziektekostenrege-
ling. Deze kwestie komt, zoals op 20 
oktober 1983 is overeengekomen bij 
het Centraal Georganiseerd Overleg 
Militairen, aan de orde op het moment 
dat de uitkomsten van de pakketver-
gelijking op tafel liggen, dus voordat 
de beleidsnota gereed is. Met deze 
schets van de stand van zaken zal het 
duidelijk zijn waarom in de begroting 
voor 1985, die wij nu behandelen, 
geen financiële raming is gemaakt 
voor de eventuele gevolgen van de 
pakketvergelijking. Eerst moeten de 
uitkomsten - die nu snel op tafel 
komen - in geld worden gekwantifi-
ceerd, dan moet worden bezien hoe in 
een afwegingsproces ruimte kan 

worden gemaakt voor de financiële 
consequenties. 

Dat zal gebeuren in het kader van 
de herschikking van prioriteiten in 
meer algemene zin, waarover de 
minister al heeft gesproken, en die 
consequenties kan hebben voor de 
begroting voor 1986. 

De heer De Waart heeft een aantal 
opmerkingen gemaakt over de 
pakketvergelijking voor dienstplichti-
gen. Bij een pakketvergelijking voor 
dienstplichtigen kan, zeker wat de 
primaire arbeidsvoorwaarden betreft, 
een vergelijking met leeftijdsgenoten 
buiten de krijgsmacht niet buiten 
beschouwing blijven. 

Het gaat erom een zo volledig 
mogelijk beeld te krijgen van de 
positie van de dienstplichtigen ten 
opzichte van alle groepen die in dit 
verband van belang zijn. Of de 
uitkomsten van de vergelijking 
aanleiding zullen zijn voor een beleid 
dat leidt tot hogere uitgaven, valt op 
dit moment niet vast te stellen. Ik wil 
daar ook niet op vooruit lopen. Het is 
de bedoeling dat dit deelrapport op 
een zodanig tijdstip gereed is, dat het 
in het beleidsplan kan worden 
meegenomen. De studie over de 
aanpassing van de dienstplichttijden 
staat buiten de pakketvergelijking. 

Als wij praten over de beloning in 
het kader van de studie die wij over 
de aanpassing diensttijden doen en 
wij spreken over neutrale financiering, 
dan moet dat in beginsel ook kunnen 
worden bereikt. Het gaat er namelijk 
met name om of verschillende 
functies die nu door personeel met 
een korte verbintenis worden gedaan 
ook door dienstplichtigen kunnen 
worden overgenomen. De aanpassing 
van de diensttijden is begonnen, 
omdat wij constateerden dat er wat 
de opleiding betreft steeds hogere 
eisen worden gesteld aan het perso-
neel. 

Als wij er geen rekening mee 
houden, dat wij een behoorlijke 
opleiding aan de dienstplichtigen 
moeten geven, dan houdt dat in dat 
steeds minder functies voor dienst-
plichtigen zouden overblijven. 

De heer Couprie (CDA): Begrijp ik nu 
uit de woorden van de staatssecretaris, 
dat er geen ruimte is - of wordt 
geschapen - voor wijzigingen in het 
personeelsbeleid? Wij hebben op dat 
punt nog plannen van de staatssecre-
taris tegoed. 

Staatssecretaris Hoekzema: Voor 
1985 is dat niet het geval. De voorbe-
reiding van de begroting 1986 start al 
in het begin van 1985. De pakketver-
gelijking zal rond januari gereed zijn. 

Het is van belang eerst met elkaar 
vast te stellen, wat het resultaat van 
die pakketvergelijking is en welke 
financiële gevolgen een en ander zal 
hebben. 

De heer De Waart (PvdA): Dit geldt 
dan voor de vrijwill ig dienenden. De 
situatie van de dienstplichtigen zal in 
het beleidsplan worden meegenomen. 
Dat is pas in de zomer. Betekent dit, 
dat de financiële situatie van de 
dienstplichtigen niet wordt meegeno-
men in 1986? 

Staatssecretaris Hoekzema: In het 
beleidsplan gaat het om een meerja-
renaanpak. Daarin zal worden aangege-
ven, op welke wijze financiële midde-
len moeten worden verkregen. Wij 
kunnen pas aan het werk, als de 
resultaten van de pakketvergelijking 
dienstplichtigen er zijn. 

De heer Couprie (CDA): Ik begrijp, dat 
er in de onderhavige begroting geen 
mogelijkheden meer zijn voor wijzin-
gen in het personeelsbeleid. Uit de 
Defensienota heb ik begrepen, dat er 
voor 1986 nog wel mogelijkheden 
voor verschuivingen zijn. 

Staatssecretaris Hoekzema: Zeker. Ik 
heb al gezegd, dat de pakketvergelij-
king in januari rond is. Zij biedt een 
stevige basis voor het aangeven van 
de financiële eisen. Wij zijn prima op 
tijd om die zaken nog te betrekken bij 
de voorbereiding van de begroting 
1986. Het wordt een kwestie van 
prioriteitstelling. Wil je prioriteiten 
kunnen stellen, dan zul je eerst een 
duidelijk plan op tafel moeten leggen, 
dat gekwantificeerd is. Wij leven in 
een overlegsamenleving; het kost 
enige tijd om met elkaar tot een 
goede opzet te komen. Ik ben blij, dat 
het ernaar uitziet, dat het ons lukt een 
zodanig stuk op tafel te krijgen, dat 
kan worden betrokken bij de voorbe-
reiding van de begroting 1986. 

Een tweede belangrijk punt betreft 
de arbeidsduurverkorting, die door 
alle sprekers het centrale probleem 
van het personeelsbeleid is genoemd. 
Ik deel die mening. Arbeidsduurverkor-
ting vraagt van iedere organisatie een 
grote mate van creativiteit, inventiviteit 
en vooral flexibiliteit om tot voor 
personeel en organisatie aanvaardbare 
oplossingen te komen. Dit geldt zeker 
voor de krijgsmacht. Daar doen zich 
immers situaties voor, in het bijzonder 
bij gevechtseenheden, waarin de 
personeelssterkte van het onderdeel 
wordt bepaald door wapensystemen. 

Ik wil een duidelijk, in het oog 
springend voorbeeld geven. Het is 
duidelijk, dat wij ter zake van de vier 
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mensen, die een tank bezetten, niet 
tot herbezetting kunnen overgaan. 
Hier zijn volstrekt ondeelbare factoren 
in het geding. Ik noem ook het 
pantserinfanterievoertuig en de 
wapensystemen bij de geleide 
wapens bij de luchtmacht. 

Daarbij is het erg moeilijk, in 
bepaalde gevallen zelfs technisch 
onmogelijk, herbezetting door te 
voeren en op die manier de gevolgen 
van de arbeidsduurverkorting recht-
streeks op te vangen. Bovendien 
wordt de krijgsmacht al sinds jaar en 
dag gekenmerkt door het veelvuldig 
voorkomen van structureel overwerk, 
niet alleen bij varen en oefenen, 
waaraan extra beslaglegging inherent 
is, maar ook in andere situaties. Deze 
extra beslaglegging wordt gedeeltelijk 
met tijd gecompenseerd en is daarom 
een van de oorzaken, die hebben 
geleid tot aanzienlijke verlofoverschot-
ten. 

De vorm en het tempo, waarin 
arbeidsduurverkorting tot nu toe is 
doorgevoerd, hebben nog eens de 
problemen voor de krijgsmacht 
vergroot. De verlofdagen, die in 1983 
en 1984 werden verleend, konden 
door veel militairen niet worden 
opgenomen. De kleine stapjes, die 
werden gezet, doorkruisen een 
planmatige aanpak die voor de 
krijgsmacht nodig is. 

Door de kabinetsbeslissing om per 
1 augustus 1985 over te gaan tot in 
totaal 5% arbeidsduurverkorting, die 
in beginsel voor 1985 en 1986 zal 
gelden, wordt in ieder geval voor een 
redelijke termijn duidelijkheid gebo-
den. Het feit dat de vorm van arbeids-
duurverkorting per sector op eigen 
wijze kan worden ingevuld, biedt de 
gelegenheid om ook binnen Defensie 
die oplossingen te kiezen, die het best 
zijn toegesneden op de organisatori-
sche eisen van de verschillende 
onderdelen. 

Daarenboven beschikken wij 
inmiddels over een concept-studie. 
Begin van dit jaar heb ik gevraagd, 
uitgaande van de veronderstelling 
van 10% arbeidsduurverkorting, aan 
te geven op welke wijze arbeidsduur-
verkorting in de krijgsmacht kan 
worden doorgevoerd en wat de 
consequenties daarvan zijn. Wat nu in 
concept klaar is, kunnen wij uitstekend 
gebruiken om tot een snelle aanpak te 
komen en snel met voorstellen te 
komen inzake de manier, waarop die 
5% arbeidsduurverkorting voor de 
krijgsmacht zal worden ingevoerd. 

Op basis van die studie zullen de 
voorstellen worden uitgewerkt voor 

de doorvoering van arbeidsduurver-
korting. Die voorstellen zullen, zoals 
het er nu duidelijk naar uitziet, 
worden gekenmerkt door een zo groot 
mogelijke flexibiliteit bij de keuze van 
de vormen, waarin de arbeidsduurver-
korting zal worden verwezenlijkt: per 
dag, per week, per maand of bij 
voorbeeld gerelateerd aan een 
oefenperiode. Daarbij zal worden 
onderzocht of het flexibeler hanteren 
van de gemiddelde werktijden een 
oplossing kan bieden voor situaties, 
waarin zich over langere perioden 
gezien aanzienlijke verschillen in 
werkbelasting voordoen. Er wordt bij 
voorbeeld meer gevlogen in de zomer 
dan in de winter; grote oefeningen 
brengen pieken mee als het gaat om 
onderhoud, en zo kunnen wij nog een 
aantal zaken bedenken. Het is denk-
baar, dat een en ander uitmondt in 
een raamregeling op basis waarvan 
de commandanten op de diverse 
niveaus de uitvoering kunnen toesnij-
den op de situatie in hun onderdelen. 

De heer De Waart heeft voorgesteld 
de arbeidsduurverkorting voor 
dienstplichtigen door te voeren door 
de dienst in het vervolg op maandag-
ochtend om 19 uur te doen beginnen. 
Hij zal begrijpen dat een dergelijke 
uniforme oplossing niet in de benade-
ring past, die ik zojuist schetste. Ik kan 
echter opmerken dat zijn suggestie bij 
de verschillende alternatieven, die 
toch op tafel zullen komen, zal 
worden meegenomen. 

Met de hiervoor geschetste aanpak 
denk ik dat het in beginsel mogelijk is, 
arbeidsduurverkorting met de nodige 
herbezetting zodanig door te voeren, 
dat het personeel daadwerkelijk van 
deze arbeidsduurverkorting kan 
profiteren. 

Daarbij kan ook een bijdrage 
worden geleverd aan het voorkomen 
van het ontstaan van verlofoverschot-
ten. Dat geldt in het bijzonder voor die 
situaties waarin de verlofoverschotten 
het gevolg zijn van een niet toereikende 
afstemming van het personeelsbe-
stand op de taakstelling. Zo wordt bij 
de Koninklijke Luchtmacht het 
drieploegensysteem bij de geleide-
wapeneenheden omgezet in een 
vierploegensysteem. Ik denk echter, 
dat ook aanvullende maatregelen 
nodig zijn om dit probleem onder de 
knie te krijgen. 

Uit een steekproef - een momentop-
name dus - is gebleken dat het 
overschot op dit moment zo'n 20 a 25 
dagen bedraagt. Dat getal zal deze 
maand dalen wegens het opnemen 
van vakantiedagen. Vastgesteld is dat 
het overschot bij burgerpersoneel 

ongeveer 10 dagen is. Conclusie is dat 
het probleem aanzienlijk, maar wel 
beheersbaar is. Eén van de mogelijk-
heden om dat probleem te beheersen 
is een meer geleide vorm waarin het 
verlof wordt verleend. Daarnaast is 
het ook nodig de verschillende 
aanspraken op verlof eens kritisch te 
bezien. 

Ik hoop dat ik met deze uiteenzetting 
duidelijk heb kunnen maken, dat er bij 
de krijgsmacht mogelijkheden zijn om 
de arbeidsduurverkorting op een 
zowel voor personeel als organisatie 
aanvaardbare manier door te voeren. 

De heer Schutte (GPV): Komt de 
staatssecretaris in dit verband ook toe 
aan het antwoord op de vraag welke 
rol de niet volledige herbezetting 
hierbij speelt? 

Staatssecretaris Hoekzema: In het 
centraal georganiseerd overleg in 
ambtenarenzaken is een gemiddelde 
herbezetting van 75% overeengeko-
men. De gelden moeten met het oog 
daarop zodanig worden verdeeld over 
de verschillende departementen en 
activiteiten dat zoveel mogelijk wordt 
tegemoet gekomen aan de typische 
eisen van de betreffende rijksactivitei-
ten. 118.000 mannen en vrouwen zijn 
direct verbonden met de krijgsmacht-
delen en wij zijn van mening dat het 
bedrag van ongeveer f 100 min., 
gericht op een herbezetting van 80%, 
zodanig kan worden verdeeld, dat wij 
de belangrijkste knelpunten kunnen 
oplossen. 

De heer Van Dis (SGP): Wat gebeurt 
er nu met het bestaande aantal 
verlofdagen, dat schrikbarend hoog 
is? 

Staatssecretaris Hoekzema: In de 
opdracht aan de krijgsmachtdelen om 
voorstellen te ontwikkelen voor de 
arbeidsduurverkorting is ook de 
verlofdagenproblematiek betrokken 
met de bedoeling ook voor dat laatste 
een oplossing te vinden. 

In het voorjaar zullen de voorstellen 
inzake de arbeidstijdverkorting en de 
problematiek van de verlofdagen aan 
mij moeten worden voorgelegd, 
opdat er nog voldoende tijd zal zijn 
om er overleg over te voeren met 
belangenorganisaties en met de 
Kamer, zo zij dit wi l . In ieder geval zal 
het voorstel inzake dit geheel de 
Kamer bereiken. 

De Voorzitter: Zou de staatssecretaris 
kunnen aangeven, hoeveel tijd hij nog 
nodig denkt te hebben? 

Staatssecretaris Hoekzema: Het zal 
niet zo lang meer duren, Voorzitter. 
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Hoekzema 
De Voorzitter: Dat hoop ik, want de 
afspraak was: 20 minuten. 

Staatssecretaris Hoekzema: Voorzitter, 
met wat ik zojuist gezegd heb, wil ik niet 
suggereren dat het wat de arbeids-
duurverkorting betreft om een 
eenvoudige taak zal gaan. Bij wat ik al 
genoemd heb, komt nog het feit dat 
als gevolg van het gesloten 
personeelssysteem, typerend voor de 
krijgsmacht, het effect van herbezet-
ting voor bepaalde categorieën, in het 
bijzonder als het gaat om hoger 
personeel met een lange ervaring, pas 
op termijn merkbaar zal zijn. Ik heb 
begrip voor de kritiek op de maatrege-
len die tot nu toe moesten worden 
genomen. Ik hoop echter dat het 
probleem, nu een weloverwogen en 
structurele aanmak mogelijk is, zoveel 
mogelijk kan worden opgelost. 

De heer De Waart is teruggekomen 
op de problematiek van de gewetens-
bezwaarden. In de Defensienota 1984 
is het beleid ter zake uiteengezet. Dat 
houdt een individuele benadering van 
de gewetensbezwaarde in, uitgaande 
van het door ons noodzakelijk geachte 
vereiste van algemene inzetbaarheid. 
Daarbij wordt zo goed mogelijk 
rekening gehouden met persoonlijke 
belangen en in het kader daarvan kan 
de militair gedurende een bepaalde 
periode in een situatie worden 
gebracht waarin het gewetensbezwaar 
voor hem minder belastend is. 

De algemene inzetbaarheid brengt 
echter met zich mee, dat dergelijke 
oplossingen niet structureel kunnen 
zijn. Wij willen en mogen immers wat 
dit aspect betreft geen onderscheid 
maken tussen functies in de krijgs-
macht. Ik vermeld nog dat een militair 
niet voor een bepaalde functie wordt 
geselecteerd of benoemd, maar dat 
hij toetreedt tot de krijgsmacht en dan 
via verschillende functies wordt 
opgeleid tot een ervaren militair. 

Voor dienstplichtigen geldt even-
eens het principe van individuele 
benadering. Zij kunnen echter in 
verband met hun status als militair en 
ik denk ook aan praktische overwegin-
gen in verband met de duur van de 
werkelijke dienst niet in aanmerking 
komen voor een bezinningsperiode in 
een zo min mogelijk belastende 
functie. Het door de heer De Waart 
aangekondigde voorstel om kernwa-
penvrije functies te creëren past dan 
ook niet in dit beleid. 

De motie van de heer Van der Spek 
komt neer op de stelling dat de 
legering van dienstplichtigen in 
kazernes de functie van een ideologi 

sche en psychologische beïnvloeding 
door de overheid heeft, hetgeen hij 
ongewenst acht. Voor de feitelijke 
opleiding van de dienstplichtigen zou 
slechts een beperkt aantal uren per 
dag nodig zijn, zodat de heer Van der 
Spek er bij de regering op aandringt, 
na te gaan of het beginsel van 
huisvesting in kazernes niet afgeschaft 
zou moeten worden. 

Voorzitter, de verplichte huisvesting 
van dienstplichtigen in kazernes heeft 
niet de functie van een ideologische 
en psychologische beïnvloeding. 
Daarvan is geen sprake. Deze verplich-
ting vloeit voort uit het functioneren 
van de krijgsmacht. De stelling dat 
voor de feitelijke opleiding van 
dienstplichtigen slechts een beperkt 
aantal uren per dag nodig zijn, 
onderschrijf ik evenmin. 

Integendeel, er is nu al een enorme 
spanning wat de tijd die nodig is voor 
de opleiding betreft. De dienstplichtige 
is buiten de tijden waarin hem 
werkzaamheden of diensten worden 
opgedragen, vrij om te gaan en te 
staan waar hij wi l . Bovendien wordt 
hij door de bestaande nachtpermissie-
regeling voor zover de dienst het 
toelaat, in staat gesteld om de nacht 
elders door te brengen. Het gaat in dit 
geval om vier- a vijfduizend man. 

De motie van de heer Van der Spek 
geeft een vertekend beeld van de 
overwegingen waarop het beleid op 
dit punt berust. Ik moet aanvaarding 
dan ook ten zeerste ontraden. 

Mevrouw Heemskerck Pillis maakte 
een opmerking over de huisvestings-
problematiek. Vele verplaatsingen zijn 
inherent aan de krijgsmacht, hetgeen 
betekent dat veel wordt verhuisd. Dat 
heeft tot gevolg dat men in huizen 
terecht kan komen met vrij hoge 
huren. Wat kan hieraan worden 
gedaan? Wij hebben in ieder geval de 
mensen een langere tijd voor rekening 
van het rijk de mogelijkheid gegeven 
tussen woon- en standplaats te reizen, 
opdat het verhuizen een minder 
urgente zaak wordt. 

Verder wordt getracht het bestand 
aan woningen waarvan Defensie voor 
een aantal jaren huurrecht heeft 
verworven op peil te houden en waar 
nodig uit te breiden. Er wordt naar 
gestreefd, de huurprijs beneden de 
individuele huursubsidie te houden. 
Ook wordt in het kader van de proef 
die wij in Gelderland begonnen zijn, 
getracht zoveel mogelijk in die streken 
voorkeurswoningen te verwerven 
waar de behoefte van Defensie het 
grootst is. Wat de economische 
gebondenheid betreft, geldt dat 
daaraan wordt voldaan in de stand-

plaats. Uit het buitenland terugkerende 
militairen zijn nu alleen economisch 
gebonden in de nieuwe standplaats, 
tenzij zij met ontslag gaan. 

Er zijn geen argumenten om voor 
uit het buitenland terugkerende 
militairen een uitzondering te maken. 
De aanvankelijke verwachting namelijk 
dat door het laten vallen van de eis 
van economische gebondenheid de 
huisvesting van deze categorie zou 
worden vergemakkelijkt, is niet 
bewaarheid. De gemeentebesturen 
hebben hun eigen autonomie en laten 
zich in het algemeen niet verplichten, 
deze categorie op de lijst van woning-
zoekenden te plaatsen. 

Mevrouw Heemskerck Pillis-Duvekot 
(VVD): Die economische gebonden-
heid is iets nieuws bij een aantal 
gemeenten. Veel mensen gaan niet 
wonen in de plaats waar zij gelegerd 
zijn, alleen al omdat het vaak wat 
grotere plaatsen zijn en woningen 
daarbuiten wat goedkoper zijn. Ik ken 
al de maatregelen die de staatssecre-
taris opnoemt. Maar ondanks al die 
maatregelen zijn de problemen nog 
gigantisch. Er zal misschien moeten 
worden gedacht aan een andere 
maatregel. 

Staatssecretaris Hoekzema: Een 
belangrijk punt is dat wij de periode 
tijdens welke men een reisvergoeding 
krijgt, denken uit te breiden tot ik meen 
40 maanden. Dit biedt een zekere 
oplossing. Het is van fundamenteel 
belang dat wij zijn begonnen om in 
Gelderland, een provincie waarin veel 
legerplaatsen zijn, een voorkeurswo-
ningenbeleid op te zetten. Defensie 
krijgt op deze manier zoveel mogelijk 
de woningproblematiek in de hand. 
Met deze benadering moeten wi j 
verdergaan. 

Mevrouw Heemskerck Pillis sprak 
over problemen bij het uitzenden naar 
de VS voor een instructeursopleiding. 
Zij noemt het onterecht dat bij het 
uitzenden van vliegers naar de 
instructeursopleiding in de VS, 
ongehuwde partners niet mee worden 
uitgezonden. Zij gaf zelf aan dat het 
kabinetsbeleid op het punt van de 
behandeling van alternatieve samen-
levingsvormen erop is gericht, de 
duurzaam samenwonenden dezelfde 
positie te geven als gehuwd samenwo-
nenden. De rapporten van de werk-
groep ambtelijk beraad alternatieve 
samenlevingsvormen waarin deze 
materie is uitgewerkt, zijn aan het 
centraal georganiseerd overleg in 
ambtenarenzaken aangeboden. 

Wij zullen de interdepartementale 
activiteiten op dit punt moeten 
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Hoekzema 

afwachten. De Minister van Binnen-
landse Zaken heeft in deze Kamer 
twee dagen geleden opnieuw toege-
zegd in de lopende kabinetsperiode 
op dit punt voort te gaan. Het zal 
duidelijk zijn dat Defensie of ik niet 
eenzijdig op deze zaak vooruit kan 
lopen, hoe spijtig dat misschien ook 
is. 

Mevrouw Heemskerck Pillis-Ouvekot 
(VVD): Mag ik uit de Handelingen dan 
even het verslag van dat gesprek van 
afgelopen maandag voorlezen? De 
Minister van Binnenlandse Zaken 
zegt: 'Daarom heb ik onlangs besloten 
om, vooruitlopend op formele 
wijzigingen, het kabinet voor te 
stellen al in de praktijk een aantal 
regelingen op ambtenaren die een 
niet-huwelijkse relatie onderhouden 
toe te passen'. Eén van die regelingen 
is de regeling inzake dienstreizen en 
de andere regeling is de regeling 
inzake verhuiskosten. 

De minister is er dus persoonlijk 
voor. Hij heeft het al aan het kabinet 
voorgesteld. Hij gaat, vooruitlopend 
op de uitwerking van de WABAS-rap-
porten, deze zaken al regelen. In feite 
is mijn vraag een verzoek en een 
ondersteuning van de Minister van 
Binnenlandse Zaken. 

Staatssecretaris Hoekzema: Dat is 
prima. Dat betekent dat wij in het 
overleg met de Minister van Binnen-
landse Zaken waarschijnlijk snel zaken 
kunnen doen. 

D 
De heer Van den Bergh (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
minister en de staatssecretarissen 
natuurlijk voor de gegeven informatie. 
Ik zal mijn opmerkingen zo snel 
mogelijk proberen te maken. 

De minister begon met een opmer-
king over het droevige ongeluk dat 
gisteren heeft plaatsgevonden met 
een vliegtuig van de Koninklijke 
Luchtmacht, waarbij helaas twee van 
onze mensen zijn omgekomen. Het 
aantal ongevallen dat nu heeft 
plaatsgevonden met dit nieuwe 
vliegtuig is zeer aanzienlijk geworden. 
Ik wil op dit ogenblik niet suggereren 
dat er een verband bestaat in kwalita-
tieve of technische zin tussen die 
ongelukken. 

Gezien echter dit ongeluk en gezien 
het feit dat de ongevallenratio wat 
hoog begint te worden, wil ik de 
minister vragen de Kamer op korte 
termijn een notitie te sturen over de 
stand van zaken bij de invoering van 
de F-16. Wil hij daarbij in het bijzonder 

aandacht schenken aan de ongelukken 
die zijn gebeurd? Wil hij zich daarbij 
afvragen of er samenhangende 
specifieke technische oorzaken zijn 
voor deze ongelukken? Naar mijn 
mening bestaat daartoe aanleiding. 

De minister heeft mij uitgedaagd 
- en dat had ik wel verwacht - in 
verband met de bestrijding van de 
financiële uitgangspunten, die ik heb 
vastgelegd in een motie. Hij zegt dat 
ik enerzijds een aantal accenten wil en 
anderzijds een verminderde groei. Die 
accenten zouden tegenstrijdig zijn. In 
wezen hebben wij dit debat al uitvoerig 
gehad bij de vaststelling van de 
Defensienota. De benadering die ik 
kies, uiteraard namens mijn fractie, is 
de volgende. 

Wij vinden dat verbetering van de 
defensieve kracht, nationaal en in 
NAVO-verband, primair zou moeten 
plaatsvinden door een meer rationele 
aanpak van de uitgaven. Ik constateer 
ook dat die gedachtengang gelukkig 
meer en meer ingang vindt in het 
kader van de NAVO. Daarom vind ik 
de opmerkingen van de minister over 
het feit dat de NAVO dit niet zou 
hebben laten vallen, een beetje aan 
de gemakkelijke kant. 

Vervolgens vinden wij - en dat is 
inderdaad een zeer politiek uitgangs-
punt - tegen deze structurele achter-
grond dat de sociale, economische en 
financiële situatie van ons land het 
niet mogelijk maakt te groeien in het 
tempo dat de regering voor het 
komende jaar aangeeft. 

Ik heb al een paar keer herhaald, dat 
ik niet geloof dat dit zal gebeuren. Het 
cruciale punt is dat wij niet geloven 
dat het behoeft te gebeuren, in het 
geval dat men in NAVO-verband tot 
een meer rationele aanpak zal komen. 
In die zin interpreteer ik ook de 
uitspraken van de secretaris-generaal 
van de NAVO van de vorige week. In 
die zin interpreteer ik ook de uitspraken 
van de Engelse minister van defensie. 
In die zin interpreteer ik ook het 
beleid, dat gevoerd gaat worden voor 
de komende jaren door zowel de 
Engelse als de Westduitse regering. 

Daarom trek ik de conclusie dat aan 
de planninggetallen voor het komend 
jaar in wezen de politieke en economi-
sche basis is ontvallen. 

Ik waardeer het dat de minister het 
met mij eens is dat om politieke 
redenen prioriteit moet blijven bestaan 
voor de centrale sector. Ik bestrijd 
hem echter wanneer hij zegt dat die 
prioriteit naast andere prioriteiten 
moet worden aangelegd. Een prioriteit 
wordt altijd gekozen in verhouding tot 
een andere prioriteit. De opmerking 

van de minister dat het een kwestie is 
van de ene prioriteit naast de andere 
leidt mij tot de voorspelling dat 
hierover nog problemen zullen 
ontstaan. 

De minister heeft mij overigens niet 
geantwoord op mijn nadrukkelijke 
vraag over de financiële onderbou-
wing, in het licht van alle tegenvallers, 
van het marineplan. 

Ik ben dankbaar voor wat de 
minister heeft gezegd over een 
nieuwe technologie. Daarover zal een 
stuk verschijnen. Ik ben verheugd dat 
hij mijn uitgangspunten onderschrijft. 
Ik meen dat wij van mening verschillen 
- maar ik zal daar nu niet verder over 
spreken - over de exacte betekenis 
van die nieuwe technologie. 

Wat de internationale fora betreft, 
meen ik dat de staatssecretaris te 
weinig nadruk legt op de noodzaak 
van onderlinge coördinatie. Ik stem in 
het met een praktische aanpak. Naar 
mijn idee zouden de Europese 
Gemeenschappen met name moeten 
worden betrokken bij de industriepoli-
tiek in dit kader. 

Ik had vragen gesteld over de 
betrokkenheid van de Koninklijke 
Marine bij de aflevering van onderzee-
boten voor Taiwan. Ik zeg het in 
eerlijkheid: naar aanleiding van het 
debat dat eind 1980/begin 1981 onder 
andere hierover in deze Kamer is 
gevoerd verwijt ik de minister het met 
zo veel woorden dat de Kamer niet 
behoorlijk is voorgelicht in begin 
1981. Die conclusie heeft hij zelf 
medio 1983 getrokken. Hij had de 
Kamer daarover begin 1981 moeten 
inlichten, in plaats van naar aanleiding 
van mijn vragen, gistermiddag. 

Ik wil een nadere indicatie van de 
betekenis van de opmerking dat de 
medewerking van de Koninklijke 
Marine 'naar aard en omvang tot een 
minimum wordt beperkt,' al heb ik 
begrip voor de gevoeligheid van dit 
punt. 

Ik wacht nog steeds met spanning 
op de onthullingen van de heer 
Blaauw over de M-fregatten. Ik vind 
dat de staatssecretaris duidelijke taal 
heeft gesproken. Daar stem ik van 
harte mee in. 

Ik vind dat de staatssecretaris de 
YPR-problemen onderschat, die naar 
mijn oordeel aanzienlijk groter zijn 
dan hij heeft gezegd. Ik heb genoteerd 
dat eventuele financiële gevolgen 
binnen het project zullen worden 
gefinancierd en door de industrie 
zullen worden gedragen. Ik vraag een 
heel nadrukkelijke bevestiging hiervan 
door de staatssecretaris. 
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Van den Bergh 

Wat de Europese samenwerking 
betreft, herhaal ik met nadruk de 
randvoorwaarden die ik genoemd zou 
willen zien. Ten eerste dient export 
van meet af aan aan de orde te zijn en 
dient er te worden gewerkt aan de 
ontwikkeling van een normering. Ten 
tweede dient er aandacht te worden 
geschonken aan de mogelijkheid van 
een soort 'European armaments 
impact statement'. De staatssecretaris 
heeft dit niet zo expliciet gezegd. Ten 
derde dient de Europese produktie zo 
veel mogelijk te worden beperkt tot 
de Europese markt zelf. Overigens 
heb ik er vertrouwen in dat de 
staatssecretaris deze drie punten 
nauwkeurig in het oog zal houden. 

D 
De heer De Waart (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Voor mij zijn nog enkele 
vragen overgebleven, in de eerste 
plaats over de vrijwillig dienenden. 
Moeten de militairen na 1 januari nu 
wel of geen ziektekosten voor hun 
gezin gaan betalen? Dit heb ik niet 
kunnen opmaken uit het antwoord. 

De dienstplichtigen blijken nu toch 
niet zodanig te worden meegenomen 
in de planning dat in 1986 hun 
eventuele gerechtvaardigde wensen 
zullen kunnen worden gehonoreerd, 
terwijl dat bij de vrijwillig dienenden 
wel het geval is. Ik vind dit een 
onacceptabel onderscheid en een 
vorm van discriminatie. Ik behoud mij 
het recht voor, hierop eventueel in 
een derde-termijn terug te komen. 

In dit licht is er een reden te meer 
om ervoor te zorgen dat voor de 
arbeidstijdverkorting die deze mensen 
opgelegd krijgen maar die zij hoogst-
waarschijnlijk niet kunnen opnemen 
enige maatregelen zullen worden 
genomen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden De 
Waart en Van den Bergh wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het beleid van 
arbeidsduurverkorting voor dienst-
plichtigen moet leiden tot een reële 
vermindering van het aantal werkuren 
per week; 

verzoekt de regering, daartoe de 
mogelijkheid van een verschuiving 
van het maandagochtend-appel van 
8.00 naar 10.00 uur te onderzoeken en 

te evalueren en de resultaten hiervan 
in de Kamer en het CGOM te bespre-
ken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 25(18 600-X). 

De heer De Waart (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil nog een enkele 
opmerking maken over de kernwa-
pens. Wij worden het daarover niet 
eens, dus wat dat betreft hoef ik ook 
niet verder aan te dringen. Ik wil al-
leen de reactie van de staatssecretaris 
horen op het volgende. Hij heeft net een 
bezoek gebracht aan een krijgsmacht, 
waarin ongeveer 8 a 9% niet algemeen 
inzetbaar is namelijk de krijgsmacht 
van de Verenigde Staten. 

Daarvan is 8 a 9% vrouwen, die 
geen combatfuncties kunnen vervul-
len. Is de staatssecretaris van mening, 
dat al deze vrouwen uit de Amerikaan-
se krijgsmacht zouden moeten 
verdwijnen en - vooruitlopend op de 
nota Vrouwen in de krijgsmacht - is 
hij dezelfde mening toegedaan wat 
betreft de Nederlandse krijgsmacht? 

D 
De heer Couprie (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn tweede termijn gaat 
niet over de vraag wie uit de krijgs-
macht zouden moeten verdwijnen. Ik 
wil kort ingaan op de antwoorden, 
waarvoor ik de bewindslieden 
hartelijk dankzeg. 

Ik wil allereerst ingaan op de 
discussie over de burden-sharing en 
de wapenhandelbalans. Het antwoord 
van de regering op dit punt is duidelijk: 
het hangt er maar net van af hoe je de 
cijfers beoordeelt. Ik heb zelf enkele 
bronnen van onverdachten huize 
genoemd, die aansluiten op de 
uitspraken van de regering dat 
inderdaad sprake is van een oneven-
wichtige balans. 

In ieder geval is het zeker, dat bij 
het hanteren van de cijfers uit de 
military balance '84-'85 zoals door 
sommige critici wordt gedaan - deze 
cijfers betreffen overigens 1982 -
opnieuw voorbij wordt gegaan aan de 
vraag wat de verschillende landen 
ermee doen en wat de voordelige 
effecten zijn van het NAVO-lidmaat-
schap. Het is opmerkelijk dat ik 
gisteren na het debat een aantal 
staten onder ogen kreeg als bijlagen 
bij het Atlantic News, waarin de 
defensie-uitgaven van de verschillende 
landen zijn gerelateerd aan het 
nationaal inkomen maar ook aan het 
inwonertal en het welvaartsniveau. 

Opmerkelijk is dan dat Nederland, 
als het zuiver gaat om het defensie-
aandeel in relatie tot het nationaal 
inkomen, inderdaad vrij laag scoort 
maar dat de waardering van de inzet 
per hoofd van de bevolking een stuk 
hoger uitkomt. Bij de beoordeling van 
onze investeringsquote worden wij 
alleen nog maar door het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten 
overtroffen. Dat is een opmerkelijk 
gegeven en het bevestigt de stelling, 
dat het primair om de vraag gaat wat 
je ermee doet. Ik ben daarom blij dat 
de regering zich bereid verklaart dit 
geluid bij voortduring in de NAVO te 
laten doorklinken. Wij moeten nu 
eens af van de fabel dat wij er niets 
aan doen. 

Het tweede punt betreft de proble-
matiek van de begroting en de 
presentatie daarvan. Het is de bewinds-
lieden duidelijk geworden, dat alle 
partijen in deze Kamer nogal wat 
problemen hebben met de summiere 
opstelling van de begrotingscijfers. 
Zowel de minister als de staatssecre-
taris zijn nadrukkelijk hierop ingegaan 
en verwijzend naar een artikel in het 
ESB heeft staatssecretaris Van 
Houwelingen de projectbeheersing 
aangeroerd met de stelling, dat het 
hart van deze problematiek ligt in 
betere beheersing van de risico's van 
dit soort grote projecten. Zij heten nu 
kennelijk Mega-projecten. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
Houwelingen heeft met een zeker 
enthousiasme in zijn stem ons inzicht 
gegeven in de wijze waarop hij dit 
projectbeheer opzet. Met enig vertrou-
wen heb ik dit alles aangehoord, maar 
ik heb mij daarbij in de eerste plaats 
in alle ernst afgevraagd of het nu 
oppakken van deze organisatorische 
zaak - het is goed dat wij dit doen -
niet overduidelijk illustreert, dat wij de 
afgelopen 10 jaar bij de realisatie van 
een zeer ambitieus defensieplan 
betrokken zijn geweest, waaraan niet 
alleen een evenwichtige en degelijke 
financiering ontbrak - ik verwijs naar 
de motie-Scholten van dest i jds-
maar waarvan ook het organisatori-
sche kader dat toentertijd is opgezet, 
volstrekt ontoereikend is geweest. 

Zonder te willen vooruitlopen op de 
discussies in het kader van de Walrus-
en RSV-problematiek, meen ik er 
goed aan te doen dit hier op deze 
wijze vast te stellen. 

Terugkomend op de uitspraak van 
de staatssecretaris dat het hart van de 
projectproblematiek ligt in een betere 
beheersing van de risico's van die 
projecten - een uitspraak waarmee ik 
het eens ben - denk ik dat het hem 
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Couprie 

niet zal zijn ontgaan dat het hart van 
het probleem voor ons, in deze 
Kamer, niet ligt in wat hij nu stelt, 
maar dat het ligt in de presentatie van 
dit alles, nu bij deze begroting en 
straks wellicht bij volgende begrotin-
gen. Het is daarom een goede zaak 
dat wij daarover voortaan, zoals ons 
zo nadrukkelijk is toegezegd, volledig 
zullen worden geïnformeerd, zowel in 
de jaarlijkse begrotingen als via 
tussentijdse situatierapporten. 

Om die reden hebben de bewinds-
lieden positief gereageerd op de 
motie van collega Van den Bergh, die 
door collega Blaauw en mij mede was 
ondertekend. Ik had zelf ook een 
motie op dit punt voorbereid - een 
erg goede, vind ik - maar het is 
duidelijk dat die overbodig is gewor-
den. Misschien kan ik dan bijdragen 
aan het goede streven in deze Kamer 
om overbodige moties in te trekken, 
door in dit geval de mijne dan maar 
helemaal niet in te dienen en de heer 
Van den Bergh in dezen de eer te 
geven. 

De heer Van den Berg ((PvdA): Henk, 
bedankt! 

D 
De heer De Kok (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De minister is razendsnel 
geweest met de beantwoording van 
de vragen en daarom blijft er wat mij 
betreft niet zo veel meer liggen. 

Het FOFA-concept is tot onze 
verbazing enige malen aan de orde 
geweest, want wij dachten dat het 
eigenlijk thuishoorde bij de behande-
ling van de NAVO. Wij zullen daar dan 
ook volgende week op terugkomen. 
Overigens zal in de gehele discussie 
over de FOFA, die in relatie behoort te 
staan tot crisisbeheersing en oorlog-
voorkóming, ook het takenpakk >t van 
de krijgsmachtdelen moeten worden 
betrokken. Wij denken met name aan 
eventuele accentverschuivingen in de 
taak van de Koninklijke Marine. 

De vraag over de MLRS is ook 
schriftelijk beantwoord. In het ant-
woord staat dat de aansluiting niet is 
gemaakt, omdat de behoefte van de 
Koninklijke Landmacht nog niet 
vaststond. Wat wordt er onder 'de 
behoefte' verstaan? Gaat het daarbij 
om de aantallen, of was de 
Koninklijke Landmacht überhaupt 
mentaal, conceptueel nog niet toe aan 
de ommezwaai van kanonsystemen 
naar raketsystemen? Als dit laatste 
het geval is geweest, betreuren wij 
dat, want daardoor zou dan de 
aansluiting op dit project gemist zijn. 

Wij sluiten ons aan bij de vraag van 
de heer Van den Bergh over de F-16, 
maar wij voegen daar de vraag aan 
toe of de minister ook eens wil 
nagaan of het aantal ongevallen in de 
landen waar dit toestel ook wordt 
gebruikt, te vergelijken is met wat wi j 
nu meemaken. 

Wij gaan straks een discussie 
voeren over de 'Sea-sparrow' en de 
'Seawolf' naar aanleiding van de 
eindrapportage van de staatssecreta-
ris. De staatssecretaris zei dat de 
'Sea-sparrow' een Europees project 
is. Hij heeft daar gelijk in als hij doelt 
op het bestaande Seasparrow-
systeem, maar dat is niet waar het om 
gaat. Want het gaat om het 'vertical 
launch-systeem', dat toch niet te 
kwalificeren is als een Europees 
project. Daaraan doen Nederland, 
Canada en de Amerikaanse industrie 
mee en niet eens de Amerikaanse 
marine. Daar heb ik dus mijn twijfels 
over. Onze vraag was eigenlijk of de 
afspraken die nu binnen de IÉPG 
gemaakt zijn, de politieke manoeu-
vreerruimte van de staatssecretaris bij 
zijn keuze niet verengt. Daar gaat het 
ons eigenlijk om. 

D 
De heer Blaauw (VVD): Veel is al 
beantwoord en ik heb begrepen dat er 
ook nog wat in tweede termijn komt, 
dus daarvoor alvast mijn dank. Ik sluit 
mij aan bij de vraag van de heer Van 
den Bergh, om toch vooral nog nader 
in te gaan op de financiële spanningen 
tussen een krap budget en verande-
ringen en problemen die kunnen 
optreden. 

Mijn interruptie over de WEU werd 
onderbroken. Ik wilde de minister er 
alleen op wijzen, en ik hoop dat hij het 
toch wel onderschrijft, dat bij de 
Verklaring van Rome ook is beslist dat 
ministers met elkaar de consequenties 
van crisis buiten het NAVO-verdrags-
gebied voor de veiligheid van Europa 
zullen bespreken. 

Dat betekent niet dat militaire 
eenheden moeten worden uitgezon-
den, maar wel hoe daarop gereageerd 
moet worden. 

Is de staatssecretaris van mening 
dat het Standing armaments commit-
tee van de WEU kan worden opgehe-
ven omdat hij een en ander puur van 
de politieke kant bekijkt? Kan dit 
worden samengevoegd met het 
Agency for control of armaments? 

Ik sluit mij aan bij de opmerkingen 
over de F-16. Allereerst wil ik mijn 
deelname betuigen met de nabestaan-
den van degenen die recentelijk bij 
het ongeluk met de F-16 zijn omgeko-

men. Kan de minister toezeggen een 
overzicht aan de notitie toe te voegen 
van de totale opleidings- en trainings-
schema's? Ik zou dat graag onderver-
deeld zien in uren. Daaruit zal dan 
blijken dat hetgeen ik tijdens de 
schriftelijke voorbereiding heb 
gevraagd niet helemaal goed beant-
woord is. Naar mijn mening is de 
eerste taak de grondsteun, de tweede 
taak de limited air superiority. Dat is 
wat anders dan een puur secondaire 
taak zoals zelfverdediging. 

Ik wil nog iets zeggen over vliegtui-
gen. Kan de staatssecretaris of de 
minister mij toezeggen dat de motie-
Blaauw alsnog 'levend' blijft en 
ingebracht zal worden in het PECON? 
Op deze vraag heb ik geen antwoord 
gekregen. 

Bij de Europese zaken wil ik een 
kanttekening plaatsen. Staatssecreta-
ris Van Houwelingen doet erg juichend 
over het Airbus-project, leder vliegtuig 
dat gekocht wordt, wordt echter nog 
steeds gesubsidieerd. Als hij bedoelt 
dat wij in lEPG-verband net zulke 
projecten moeten ontwikkelen en wij 
gesubsidieerde tanks van een Euro-
pees consortium kunnen kopen, dan 
ga ik daarmee akkoord. Ik kan echter 
niet akkoord gaan met zaken die veel 
te duur worden. In dat licht moet mijn 
opmerking in eerste termijn gezien 
worden namelijk dat Europees kopen 
weleens duurder kopen zou kunnen 
zijn. 

Kan een breder inzicht worden 
gegeven in de beveiliging, eventueel 
later bij een mondeling overleg? Daar 
kan dan ook nader worden ingegaan 
op hetgeen zich thans in België 
voordoet. Daar worden aanslagen 
gepleegd op pijpleidingen, dat wil 
zeggen bestaande NAVO-infrastruc-
tuur. 

Wat de M-fregatten betreft, nog één 
opmerking: de tijd zal het ons leren! 

D 
Mevrouw Van Heemskerck Pillis-Du ve-
kot (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
dank de bewindslieden voor hun 
duidelijke antwoorden. Op het gevaar 
af dat ik mij op heel glad ijs ga 
begeven, wil ik de minister toch nog 
enkele vragen stellen over twee 
punten. 

Waarom hebben wi j zo'n haast met 
de reorganisatie van de afdeling 
voorlichting? Waarom kunnen wij niet 
wachten todat de resultaten van de 
proefvelden bekeken zijn? Daarna kan 
toch tot reorganisatie worden overge-
gaan? 

Een vraag die daarmee verband 
houdt, betreft het volgende. Ik heb 
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Van Heemskerck Pillis Duvekot 
een vraag gesteld over de getalsver-
houding tussen burger- en militair 
personeel. Ik heb aangetoond dat in 
de komende jaren nogal wat militair 
personeel zal verdwijnen en dat er 
nogal wat burger-personeel bij zal 
komen. Wat is de diepere achtergrond 
daarvan? Biedt dit een mogelijkheid 
tot loopbaanplanning van het burger-
personeel? Ik ben ervan overtuigd dat 
dit altijd heel moeilijk is geweest. Zou 
de minister daarover wat duidelijker 
kunnen zijn? 

Ik bedank ook staatssecretaris 
Hoekzema voor zijn duidelijkheid. Het 
zal wel aan mij liggen, maar ik heb 
nog niet helemaal begrepen wat de 
staatssecretaris wil gaan doen met de 
ongeveer 25 verlofdagen voor 
militairen en ongeveer 10 verlofdagen 
voor de burgers. Deze verlofdagen 
kunnen al niet opgemaakt worden. Ik 
refereer nog maar eens aan hetgeen 
de inspecteur-generaal zei, namelijk 
dat dit een precaire situatie is. Wat 
moeten wij doen met nog meer 
verlofdagen? 

Mijn aangekondigde motie zal ik 
niet indienen. De heer Couprie heeft 
gelijk als hij zegt dat overbodige 
moties hiernietthuishoren. Ikvermoed 
dat de rechtspositie van duurzaam 
samenwonenden bij Defensie snel 
veranderd zal worden. 

D 
De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun antwoord. Toch wil ik in 
tweede termijn nog enkele korte 
opmerkingen maken. 

Er is gesproken over het opvangen 
van tegenvallers binnen de meerjarige 
budgettaire ruimte. Onze fractie is tot 
de conclusie gekomen dat het hierbij 
gaat om zeer pijnlijke ingrepen, hetzij 
in de vorm van een neerwaartse 
bijstelling van de plannen voor 
materieel dan wel via het personeel. 

Wij betreuren dat in hoge mate. 
Daarom hebben wij onze principiële 
vragen gesteld met betrekking tot de 
toevoeging van middelen. 

Het betoog van de minister ten 
aanzien van de emerging technologies 
en de ruimtewapens heeft ons niet 
geheel en al kunnen overtuigen. Wij 
hebben daarin enkele pricinpiële 
vragen gemist. Met betrekking tot 
deze systemen hebben wij vooral 
geïnformeerd naar de principiële 
vragen die hierbij aan de orde zijn op 
het gebied van wapenbeheersing en 
wapenvermindering. Wij hebben 
gevraagd om een reactie van de 
minister daaromtrent. Misschien 
krijgen wij die alsnog. 
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Vervolgens ga ik nog in op hetgeen 
de staatssecretaris belast met het 
materieel heeft gezegd. Wij hebben 
gesproken van een balans van de 
Europese en Amerikaanse wapenpro-
duktie. Wij hebben gevraagd of met 
het begrip 'two-way-street' niet te 
zeer gestreefd wordt de Verenigde 
Staten er toe te brengen meer 
Europese wapensystemen aan te 
schaffen, terwijl toch eigenlijk moet 
worden vastgesteld dat de Verenigde 
Staten wat betreft een aantal wapen-
systemen per saldo niet afhankelijk 
van Europa wil zijn. 

De staatssecretaris belast met 
personele zaken wil ik nog vragen hoe 
reëel de optie is van een financiële 
regeling wat betreft het omzetten van 
verlofdagen c.q. het wegwerken van 
structurele verlofoverschotten. Is die 
ook in het beleidsplan als optie 
opgenomen? 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun beantwoording. De behande-
ling van de Defensienota is nog maar 
pas afgerond. Ik herinner mij dat ik bij 
de behandeling daarvan mijn twijfel 
heb uitgesproken over de haalbaarheid 
van de taakstelling die daarin was 
opgenomen. Dat was toen ook één 
van de argumenten voor mij om te 
pleiten voor een groei van 3% en niet 
voor een groei van 2% gedurende 
deze kabinetsperiode. De minister 
heeft nog eens bevestigd dat zich nu 
reeds een aantal tegenvallende 
ontwikkelingen aftekent. Hij heeft 
gezegd dat die tegenvallers in de 
budgetten moeten worden opgevan-
gen vanaf de begroting 1986 en die 
van de daaropvolgende jaren. 

Ik pleit ervoor om niet nu reeds, nu 
wij nog maar pas begonnen zijn met 
het uitvoeren van de Defensienota, al 
te denken aan een aantasting op 
onderdelen van de taakstelling die in 
die nota is opgenomen. Ik houd dan 
liever een pleidooi om vanaf 1986 te 
werken met een groei van 3% in 
plaats van 2%. Daarmee zou dan nog 
eens de erkenning worden onder-
streept van de eigen verantwoordelijk-
heid van dit kabinet voor een verant-
woord niveau van de defensie-uitga-
ven. 

Wat betreft de kostenbeheersing 
heeft staatssecretaris Van Houwelin-
gen uitvoerig aangegeven wat hij op 
dit gebied denkt te gaan doen. Het 
lijkt mij het handigste om op die zaak 
verder in te gaan bij de behandeling 
van de Walruszaak. Je discussieert 
over dit soort zaken nu eenmaal wat 
gemakkelijker aan de hand van 
concrete voorbeelden. 

Defensie 

Ik heb schriftelijk antwoord ontvan-
gen op vragen van de heer Van Dis en 
mij over het werken op zondag wat 
betreft niet-militaire activiteiten. 
Daarin is gesteld dat zo veel mogelijk 
rekening wordt gehouden met 
bezwaren op dit gebied. Juist waar 
het gaat om niet-militaire activiteiten 
vind ik dat toch wat te zwak uitgedrukt. 
Bij defensie-taken is het duidelijk dat 
het werk moet doorgaan, ook op 
zondag. Wanneer het niet-militaire 
activiteiten betreft die er bij worden 
verricht, dienen mijns inziens bezwa-
ren van principiële aard gehonoreerd 
te worden. 

Ik merk ten slotte nog iets op over 
de arbeidstijdverkorting. Staatssecre-
taris Hoekzema heeft duidelijk 
gemaakt dat hij probeert ervan te 
maken wat ervan te maken is, gegeven 
het algemene beleid ten aanzien van 
de arbeidsduurverkorting. Dat neemt 
echter niet weg dat de problemen op 
het gebied van defensie mijns inziens 
steeds groter dreigen te worden zeker 
bij een onvolledige herbezetting. Naar 
het zich laat aanzien is er nu een korte 
periode van rust op dit gebied. 

Ik vraag de staatssecretaris om 
tijdig contact op te nemen met 
Binnenlandse Zaken over het toekonv 
stig beleid ten aanzien van arbeids-
duurverkorting in het algemeen. Het 
mag niet zo zijn dat Defensie en het 
defensiepersoneel het gelag moeten 
betalen van een algemeen regerings-
beleid gericht op arbeidsduurverkor-
ting met gedeeltelijke-herbezetting. 

D 
Minister De Ruiter: Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst wil ik de sprekers 
bedanken die hun medeleven hebben 
betoond met de gevolgen van het 
afschuwelijke ongeluk met een F-16, 
nog zo kort geleden. Zij vroegen om 
meer informatie over het hele beeld 
van de ongelukken met dit vliegtuig. 
Ik kan in aansluiting op wat ik al heb 
gezegd, nog meedelen dat de lucht-
machtleiding al een tijd bezig is met 
een analyse van alle ongevallen die 
tot nu tot met de F-16 hebben plaats-
gevonden, zich de vraag stellend of 
daaruit meer algemene conclusies 
kunnen worden getrokken. 

Bij die evaluatie worden allerlei 
aspecten in beschouwing genomen, 
zoals de taakstelling van de squadrons, 
de werkbelasting van de vliegers, de 
regelgeving en procedures inzake het 
onderhoud van en het opereren met 
het vliegtuig. Het spreekt vanzelf dat 
het ongeval waarover wij nu spreken, 
aanleiding is om dit onderzoek te 
bespoedigen. Ik zeg de Kamer graag 
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De Ruiter 

toe dat hierover nadere informatie zal 
worden verstrekt. Hierbij kunnen ook 
ervaringen uit het buitenland worden 
betrokken. 

De heer Van den Bergh heeft de 
handschoen opgenomen op het punt 
van de door mij genoemde en zijns 
inziens vermeende tegenstrijdigheid 
in zijn financiële benadering. Het 
verschil in opvatting dat tussen ons 
bestaat, kan misschien het beste als 
volgt worden weergegeven. Bij 
overeenkomst over de stellingname is 
verbetering op het gebied van 
rationaliteit en efficiency geboden. 

De heer Van den Bergh stelt dat de 
resultaten daarvan meteen voldoende 
kunnen worden geacht om ook 
nieuwe taken op te vangen of een 
verandering in taken, misschien zelfs 
meer taken of een betere taakvervul-
ling. Mijn stellingname is echter dat 
wij ook bij de voorgenomen groei van 
het defensiebudget die rationalisatie 
en efficiency-verbetering dringend 
nodig zullen hebben om met die 
financiële verbeteringen toch het hele 
pakket taakstellingen naar behoren te 
kunnen vervullen. Daarin zit mijns 
inziens het verschil. Ik word echter 
gesteund door het feit dat wij het in 
ieder geval niet oneens zijn over 
hetgeen bij het bestaande budget zal 
moeten gebeuren. 

Terecht heeft de heer Van den 
Bergh gesignaleerd dat dit soort 
denkbeelden ook bij de NAVO ingang 
vinden. Het is geheel waar dat de 
NAVO geen afstand heeft genomen 
van de groeicijfers die in het verleden 
zijn overeengekomen. Het is echter 
ook een gelukkige ontwikkeling dat bij 
die vraagstukken - wij moeten de 
vraag stellen hoe wij meer doen met 
het beschikbare geld - ten minste 
even sterk wordt gelet op de 'output' 
als op de 'input'. Daar werken wij van 
harte aan mee. 

Ik kom tot de prioriteit voor de 
centrale sector. De heer Van den 
Bergh zei, en daarin heeft hij alleen 
maar logisch gezien gelijk, dat een 
prioriteit een prioriteit is en dat 
daarom de rest posterioriteit is. Zo zit 
het defensiebeleid echter niet in 
elkaar. Wij hebben een paar zwaarte-
punten, prioriteiten naast elkaar. Bij 
die prioriteiten behoort ook, om een 
voorbeeld te geven inzake de taakstel-
ling van de marine, het beschermen 
van lines of communication. Wij 
hebben dus een aantal doelstellingen 
die wij tegelijkertijd willen behartigen. 
Dat noem ik dan prioriteiten. Nog-
maals, de ene heeft geen absolute 
betekenis boven de andere. 

De heer Van den Bergh kwam nog 
even terug op de financiële onderbou-
wing van het marineplan. Voor de 
begroting die wij nu behandelen - dat 
is tot nu toe mijn stelling geweest en 
die zou ik willen handhaven - zijn 
geen ingrijpende wijzigingen in dezen 
te verwachten. Wij willen echter juist 
in verband met de hele projectadmini-
stratie, en voor de Kamer vooral 
projectverantwoording, duidelijk 
maken hoe de stand van zaken zal zijn 
als wij inderdaad tegenvallende 
ontwikkelingen, koersverschillen en 
nieuwe technologische ontwikkelingen 
die tot nieuwe eisen leiden, in het 
plan willen verwerken. 

Dat zal niet alleen gelden voor het 
marineplan, maar ook voor de 
verschillende krijgsmachtdeelplannen. 
Ik hoop dat wij dat niet vandaag 
uiteen behoeven te zetten. Dat zou 
ook niet kunnen, omdat het een 
enorme activiteit op het departement 
vereist om het allemaal goed door te 
rekenen. 

Het zal naar mijn schatting bij de 
behandeling van de begroting voor 
1986 uiteen kunnen worden gezet. 

De heer Van den Bergh heeft zware 
woorden gebruikt ten aanzien van de 
betrokkenheid van de marine bij de 
aflevering van onderzeeboten voor 
Taiwan. Hij vroeg waarom ik dat niet 
eerder heb gezegd. Ik breng in 
herinnering dat er op dit moment 
geen sprake is van enige actuele 
betrokkenheid van de marine bij die 
orders. Over enige tijd zal daar pas 
sprake van zijn. 

Verder heb ik op het moment dat ik 
ervan overuigd raakte dat, als wij die 
onderzeeboten wilden afleveren, dit 
niet zou kunnen zonder de marine 
daarbij te betrekken, een brief aan de 
minister-president geschreven. Deze 
brief is overhandigd aan de RSV-com-
missie. Die zaak is ook al vrij geruime 
tijd geleden in de publiciteit gekomen. 
Wij hebben er dus geen geheim van 
gemaakt. Ik kan zelfs nu nog geen 
directe gedetailleerde mededelingen 
aan de Kamer doen, omdat ik niet 
weet waaruit die betrokkenheid zal 
bestaan. Ik vind het logisch dat wij 
ons bij voorbeeld tot de Kamerconv 
missie voor Defensie zullen wenden 
op het moment dat wij kunnen 
zeggen welke betrokkenheid er 
minimaal noodzakelijk is. Dat is een 
zuivere procedure. 

Ik ben nog steeds van plan om dat 
te doen. Ik kan nu niet verder gaan 
dan er mededeling van doen dat wij 
interdepartementaal, aan de hand van 
de norm, bezig zijn uit te maken wat 
die betrokkenheid precies zal inhou-

den. Als wij zover zijn, zal daarover de 
nodige informatie naar de Kamer 
gaan, maar niet eerder. Een debat 
over iets algemeens heeft namelijk 
bijzonder weinig zin. Tot nu toe is er 
op dit gebied niets gebeurd. 

De heer Couprie heeft het mij in 
tweede termijn niet erg moeilijk 
gemaakt. Wij zijn het op het terrein 
van de begrotingspresentatie - die 
vooral inzicht moet geven in de 
ontwikkeling van projecten - eens. Ik 
wil nog wel een opmerking maken 
over een prestatiebegroting. 

Een van de bijzonderheden van het 
werk bij Defensie is dat het zo moeilijk 
is om dat produkt, die prestatie zo 
weer te geven, dat er prijskaartjes aan 
kunnen worden gehangen. Bij 
sommige onderdelen van het werk 
kan dat wel, maar het is moeilijk om 
te zeggen hoe de prestatie van het 
op peil houden van een voldoende 
afschrikking in begrotingstermen zou 
moeten worden uitgedrukt. Vandaar 
dat er wel degelijk belangrijke elemen-
ten in de begrotingspresentatie zijn, 
die volgens het model van de presta-
tiebegroting gaan, maar dat dit voor 
andere elementen minder gemakkelijk 
gaat. 

Het is dus een appreciatie van de 
wat bijzondere positie die een begro-
ting van Defensie heeft, vergeleken 
met andere begrotingen, waar men 
wellicht veel concreter het produkt dat 
moet worden verworven met bepaalde 
gelden kan weergeven. Wij zijn het 
echter niet principieel oneens, want 
de heer Couprie heeft terecht gewezen 
op de Comptabiliteitswet, waarin over 
die prestatiebegroting wordt gespro-
ken. Ik heb geprobeerd uiteen te 
zetten wat in dat opzicht het bijzondere 
van de begroting van Defensie is. 

De heer De Kok heeft nog een 
opmerking gemaakt over de FOFA-
denkbeelden. Dat hoort eigenlijk meer 
thuis bij de NAVO-begroting. Ik wil 
mij nu niet begeven in een debat over 
de vraag waarbij het het beste kan 
behoren. 

Wij mogen verwachten, dat er bij de 
behandeling van de NAVO nog over 
zal worden gesproken. 

Wellicht kan de heer Wagenaar 
ermee instemmen, dat een nadere 
uiteenzetting over elementen van 
wapenbeheersing en wapenverminde-
ring ~ emerging technologies en 
ruimtewapens - wordt gegeven bij de 
behandeling van de NAVO. Het betreft 
hier algemene vraagstukken, die te 
maken hebben met vrede en veiligheid. 
Als ik er nu op zou ingaan, zou ik er 
improviserend over moeten spreken 
en daardoor wellicht wat onbevredi-
gend voor de heer Wagenaar. 
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De Ruiter 
Bij alle ontwikkelingen op het 

gebied van wapens is een van de 
vaste toetsingscriteria van de Neder-
landse regering: hoe verloopt het, als 
je het invoert, terwijl je ook wapenbe-
heersingsonderhandelingen wil voeren? 
Met andere woorden: er is sprake van 
een zekere afkeer van wapens, die 
oncontroleerbare aspecten hebben en 
een zekere voorkeur voor zaken, die 
ingebracht kunnen worden in het 
wapenbeheersingsoverleg. 

De heer Blaauw heeft nog gerefe-
reerd aan het vraagstuk waarvoor wij 
staan. Hoe zullen wij met een - letter-
lijk - spannend budget onze taken 
moeten verrichten? Ter zake van de 
begroting hebben wij een beeld 
gegeven. Hoe wij de toekomst zien, is 
duidelijk voor het voetlicht gekomen. 
Wij willen nauwgezet bij projectbe-
heersing en zaken, die zich niet in 
projectvorm voordoen, steeds de 
vraag stellen hoe wij door verbeterde 
inzet van middelen - meer output -
aan de problemen tegemoet kunnen 
komen. Als prioriteiten moeten 
worden veranderd, zullen wij dat ook 
duidelijk zeggen. Het is belangrijk, dat 
wij bepaalde zaken niet laten slepen. 
De consequenties van ontwikkelingen, 
die wij soms niet in de hand hebben, 
moeten worden verwerkt. 

Ik ben het eens met de opmerkingen 
van de heer Blaauw over de Verklaring 
van Rome in WEU-verband. Ik 
reageerde op een denkbeeld dat ik 
meende te hebben opgevangen, 
namelijk dat wij een Europees 
crisisbeheersingsbeleid buiten Europa 
aan het ontwikkelen waren, met 
militaire middelen. Dat is in genen 
dele het geval.. 

Wat de opheffing van het Standing 
Armaments Committee betreft, merk 
ik op dat aan het secretariaat-generaal 
is opgedragen om in het licht van de 
gewijzigde taakstelling de organisato-
rische infrastructuur van de WEU 
nader te bekijken. Daarbij is uitdrukke-
lijk aandacht gevraagd voor de 
taakstelling voor dit comité. Het is 
zonder meer duidelijk, dat door de 
veranderde positie van Duitsland 
belangrijke taken zijn afgenomen. Hoe 
het verder moet, weet ik niet. 

In een bijeenkomst met de vaste 
Commissie voor Defensie wil ik aan 
de hand van een brief eens spreken 
over de beveiligingsproblematiek. 
Door allerlei tegen militaire installaties 
gerichte activiteiten zijn die vragen 
actueel. 

Wij hebben die ook onder ogen 
gezien. Zaken met een graad van 
actualiteit zijn ook aangepakt. Ik roep 

in herinnering hoe de beveiliging 
rondom enkele somtijds in de negatie-
ve belangstelling staande bases is 
verbeterd. Deze zaak heeft duidelijk 
onze aandacht, niet alleen vanwege 
de materiële schade, die soms op 
grote schaal wordt toegebracht, maar 
ook ter bescherming van de werk- en 
levenssfeer van de mensen, die er 
werken. 

Dat is even belangrijk. Die mensen 
hebben recht op een werkklimaat, 
waarin zij zich veilig kunnen voelen. Ik 
wil hierover nu liever niet in details 
treden. Die hele beveiligingssituatie 
zouden wij eens - ik hoop dat voor te 
bereiden - in een commissievergade-
ring kunnen bespreken. 

Mevrouw Van Heemskerck Pillis 
heeft gevraagd -zo'n vraag krijgt een 
minister niet vaak voorgelegd -
waarom zo'n haast is gemaakt met de 
reorganisatie van de Directie voorlich-
ting. Ik denk dat zij, als zij het personeel 
van de Directie voorlichting dezelfde 
vraag zou voorleggen, te horen zou 
krijgen: waarom duurt het allemaal zo 
lang? Voor de betrokkenen in de 
directie - het is helemaal niet zo'n 
geweldig grote reorganisatie ge-
weest - was zij belangrijk. 

Het was goed, dat men op een 
gegeven moment wist waaraan men 
toe was. Men mag bepaald niet 
zeggen, dat die reorganisatie moest 
plaatsvinden omdat een totaal 
veranderd voorlichtingsbeleid 
ontstond. Het idee was juist om, 
gegeven de uitgangspunten van het 
voorlichtingsbeleid, de directie 
daarvoor zo goed mogelijk toe te 
rusten. Ik heb heel goede hoop dat 
dit, ook zonder dat wij op iets anders 
gewacht hebben, een goede basis is 
om het toch altijd moeilijke en ook 
nogal in beweging zijnde voorlich-
tingsveld voldoende te kunnen 
bewerken. 

De heer Wagenaar heeft uiteengezet 
waarom hij uiteindelijk uitkwam bij 
toevoeging van additionele middelen 
aan de defensiebegroting. Ik begrijp 
dat volkomen. Als dat zou kunnen, 
zou het ons van een aantal zeer 
moeilijke zaken verlossen. Wij mogen 
echter de realiteit niet uit de weg 
gaan. De opdracht, waarvoor wij 
staan, is om binnen de beschikbare 
middelen, binnen de budgetten, de 
aanwending daarvan zo te regelen dat 
wij tot een optimale defensieprestatie 
komen. Politiek gezien is er geen way 
out van middelen, die ons uit andere 
fondsen zullen toevloeien. Vandaar 
dat wij die taak, die al moeilijk was en 
zeker niet gemakkelijker zal worden, 
op ons moeten nemen. 

De heer Schutte heeft in dit verband 
zijn politieke voorgeschiedenis in 
herinnering gebracht door te zeggen: 
ik zag altijd al in dat je 3% ook voor 
de aan de orde zijnde begroting goed 
zou kunnen gebruiken. Dat was een 
puur politiek feit bij het aantreden van 
dit kabinet, op basis waarvan wij deze 
posten hebben ingenomen. In die zin 
was het een politiek fait accompli. 
Nogmaals: als wij eens wat meer 
hadden, zouden wij daarvoor een 
goede besteding weten. Onze opdracht 
was echter anders getint, namelijk om 
door te werken aan een optimale 
besteding, waarover ik eerder sprak. 

D 
Staatssecretaris Van Houwelingen: 
Mijnheer de Voorzitter! Het is verlei-
delijk, in tweede termijn uitvoerig in 
te gaan op de vraag van de heer Van 
den Bergh over de coördinatie tussen 
de verschillende internationale fora. Ik 
ben van mening dat - de minister 
heeft daarop al eerder gewezen -
zeker wat samenwerking betreft op 
het gebied van produktie en ontwikke-
ling van defensiematerieel, het 
noodzakelijk is dat die coördinatie tot 
stand komt. Wat de WEU aangaat, is 
dat, dacht ik, duidelijk. Het is zeker 
niet de bedoeling, dat een bepaalde 
overlapping plaatsvindt. Ik zie de 
activiteiten in dat kader als een 
belangrijke politieke ondersteuning 
om in Europa op het gebied van 
samenwerking iets verder te komen. 

Een apart probleem vormt de 
functie van de EG. Ik heb een 
aantal gesprekken met de heer 
Davignon gehad en afgetast welke 
mogelijkheden er zijn. Er zijn binnen 
de EG heel belangrijke initiatieven 
genomen, waarbij ik denk aan het tot 
stand komen van het ESPRIT-prograrrv 
ma, die voor mij aanleiding zijn 
geweest om te bezien of daarin reële 
mogelijkheden zitten. Ik geloof dat die 
coördinatie versterkt moet worden. 
Daaraan zullen wij in de komende 
jaren heel hard werken. 

De heer Van den Bergh is terugge-
komen op de problemen met betrek-
king tot de YPR-gevechtsvoertuigen. 
Hij suggereert dat ik heb gezegd dat 
er sowieso sprake is van financiële 
tegenvallers binnen dit project. 

De heer Van den Bergh (PvdA): Hier 
dreigt een misverstand. Ik heb 
gezegd: Als er financiële tegenvallers 
zijn...enz. 

Staatssecretaris Van Houwelingen: In 
feite is hier sprake van de aankoop 
van een in een ander land ontwikkeld 
wapensysteem dat om binnenlandse 
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redenen in Nederland in co-produktie 
is. Daarmee wordt een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de werkgelegen-
heid in Nederland. Dat was ook de 
reden voor onze handelwijze. Het 
betekent natuurlijk wel dat er financiële 
risico's zijn. Valuta-risico's doen zich 
overigens in het algemeen bij derge-
lijke projecten voor. 

Wij hopen de Kamer hierover nog 
nader te informeren. Voor zover het 
gaat om problemen binnen de 
industrietak zelf, zal het duidelijk zijn 
dat die industrie haar eigen verant-
woordelijkheden voor financiële 
tegenvallers heeft. Het is niet zo dat 
defensie dan per definitie meer geld 
op tafel moet brengen. 

Wat betreft de randvoorwaarden 
voor Europese samenwerking zal het 
duidelijk zijn dat wij in Nederland 
zeker wel een antenne hebben voor 
de problemen die daarmee samenhan-
gen. Ik heb niet voor niets de wapen-
beheersing als een belangrijk element 
van de politieke hoofddoelstellingen 
genoemd. Daar hoort ook het export-
beleid bij. Ik ben het niet met de heer 
Van den Bergh eens dat het alleen 
maar gaat over Europese samenwer-
king ten behoeve van de Europese 
landen. Naar mijn gevoel moet die 
samenwerking juist een functie 
kunnen vervullen in het kader van de 
samenwerking met de Verenigde 
Staten. Ik neem aan dat de heer Van 
den Bergh het daarmee eens is. 

De heer Van den Bergh (PvdA): Met 
derde landen bedoel ik in beginsel 
landen buiten het NAVO-gebied. 

Staatssecretaris Van Houwelingen: 
Wij zijn het helemaal met elkaar eens. 

De heer Couprie is nog even terug 
gekomen op de onevenwichtige 
balans tussen de Verenigde Staten en 
Nederland. Ik denk dat wij het met 
elkaar eens zijn op dit punt. Dat 
Nederland probeert zijn defensiemid-
delen voor een belangrijk deel om te 
zetten in defensiemogelijkheden - de 
heer Couprie wees op de hoge 
investeringsquote - is niet alleen een 
ontwikkeling in Nederland maar in 
alle andere Europese landen. Het is 
duidelijk dat je daardoor een belang-
rijke bijdrage levert aan je defensieve 
kracht binnen het bondgenootschap. 
De heer Couprie heeft gelijk dat 
dergelijke factoren zichtbaar moeten 
worden gemaakt in de discussie over 
de burden-sharing. 

De heer Couprie (CDA): Dat is juist, 
maar het schrijnende is dan dat die 
hoge investeringen in belangrijke 

mate ten goede komen aan de 
werkgelegenheid in de andere grote 
landen waarover ik sprak. 

Staatssecretaris Van Houwelingen: 
Wij hebben nu geen tijd om hierover 
uitvoerig te spreken. Mijn beleid is 
erop gericht de f 4 miljard per jaar 
voor defensie voor de volle 100% ten 
goede te laten komen aan de Neder-
landse economie. Dat is ook de kern 
van de beleidsnotitie die op dit 
moment onderwerp is van interdepar-
tementaal overleg. Het beleid zal op 
onderdelen worden gewijzigd, omdat 
ik de laatste jaren ervan overtuigd ben 
geraakt dat het uitsluitend bewandelen 
van de weg van compensatie-contrac-
ten, co-produkties enz. niet leidt tot 
het gewenste doel. Ik kom hier echter 
nog op terug. 

De heer Couprie vroeg zich af 
waarom nu pas een nieuw instrumen-
tarium wordt opgezet. 

Beter laat dan nooit, daar zijn we 
het in ieder geval over eens. Maar dat 
is toch niet helemaal precies zoals het 
is. We hebben dat beleid in grote 
lijnen uiteengezet in de Defensienota 
1984. We zijn bezig om het uit te 
voeren. Daarnaast zal echter duidelijk 
zijn dat met name bij voorbeeld voor 
de Koninklijke landmacht de moderne 
wapensystemen die in de laatste tien 
jaar zijn ingevoerd, inderdaad ook om 
een nieuw beleid vroegen. Ik geloof 
dat het in ieder geval belangrijk is dat 
wij dit onderkennen en dat wij nu 
bezig zijn met het uitvoeren van zo'n 
beleid. 

De heer De Kok heeft nog gesproken 
over een belangrijk wapensysteem, 
het MLRS. Ik ben het met hem eens 
dat wij moeten proberen om invoering 
van dat systeem zoveel mogelijk te 
bespoedigen. Hij vraagt zich af, of de 
Koninklijke landmacht eigenlijk niet te 
laat is geweest. Ik geloof dat je er 
rekening mee moet houden dat je, 
alvorens zo'n wapensysteem aan te 
schaffen, een heleboel andere dingen 
van te voren moet doen. Dat hebben 
wij ook al in een van de schriftelijke 
antwoorden aangegeven. 

Je moet er heel specifiek personeel 
voor opleiden, je moet ervoor zorgen 
dat de infrastructuur er is. Welnu, in 
dat hele planningsproces is de 
voorkeur gegeven aan het modernise-
ren van bestaande systemen. Dat is 
ook een financiële afweging geweest. 

En vervolgens hebben wij zeer hoge 
prioriteit gegeven aan het invoeren 
van dit wapensysteem. Ik ben het wel 
met de heer De Kok eens dat dit 
project duidelijk heeft gemaakt dat wij 
internationaal al heel vroeg tot 
samenwerkingsprojecten moeten 

komen. Je kunt beter wat risico's 
lopen en later eventueel toch maar 
niet meedoen dan te laat zijn. Daarop 
is op dit moment het beleid gericht. 

Dat is ook de reden waarop wij op 
dit moment bestuderen, of wij zullen 
meedoen met het project van een 
Europees gevechtsvliegtuig, hoewel 
de behoefte aan zo'n toestel de eerste 
tien jaar nog niet aan de orde is. Maar 
je moet inderdaad in een zo vroeg 
mogelijk stadium meedoen met 
internationale projecten. 

De keuze tussen twee andere 
wapensystemen, de sea-sparrow en de 
sea-wolf, is nog niet gemaakt. Ik stel 
voor om de discussie daarover te 
voeren aan de hand van een situatie-
rapport, dat ik spoedig aan de Kamer 
zal toezenden. Het is juist dat het gaat 
om een uitvoering van het systeem 
dat tot nu toe uitsluitend nog door 
Canada is gekozen, maar dat wil niet 
zeggen dat de produktie ervan 
helemaal buiten dat genoemde 
consortium om zou zijn gegaan. 

Ik wil niet ontkennen dat wij in het 
kader van het lEPG-beleid juist 
proberen om Europese projecten te 
starten, maar daarbij ligt de nadruk op 
het starten van dit soort projecten, die 
pas op langere termijn concrete 
mogelijkheden bieden. In dit geval 
geloof ik zeker niet dat het beleid in 
lEPG-verband het ons onmogelijk zou 
maken, het ene dan wel het andere 
wapensysteem te kiezen. Ten slotte 
hoop ik dat wij hierover binnenkort 
nog zeer specifiek over dit onderwerp 
uitgebreid zullen kunnen discussiëren. 

Naar aanleiding van een opmerking 
van de heer Blaauw wil ik nog eens 
terugkomen op de hele problematiek 
van de privatisering. In de schriftelijke 
antwoorden zijn wij daarop ingegaan, 
maar wellicht is het goed om er bij 
deze gelegenheid nog iets over te 
zeggen, omdat ik weet dat behalve 
deze Kamer met name ons eigen 
personeel niet alleen belangstellend 
is, maar ook recht heeft op duidelijk-
heid. Dit probleem wordt al enkele 
jaren bestudeerd, niet alleen op 
het gebied van Defensie, maar in het 
hele overheidsapparaat. 

In de Defensiekrant hebben wij al 
duidelijk gemaakt, dat er op dit gebied 
juist in de defensie-organisatie 
beperkte mogelijkheden zijn. Bij 
Defensie gaat het in alle gevallen, dus 
ook in oorlogstijd, om het inzetbaar 
houden van het materieel. En dat 
vergt zeer specifieke voorzieningen. 

De heer Blaauw wees met name op 
een aantal aspecten bij de Koninklijke 
marine. Het is zeker niet zo dat - en 
dat was de teneur van het artikel in de 
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Defensiekrant- uit de studie schokken-
de zaken zullen blijken. Wij zullen 
globaal onze eigen voorzieningen in 
de toekomst nodig hebben, juist 
vanwege die typische defensietaak. 

De heer Blaauw vroeg voorts of zijn 
motie nog leeft. Uiteraard! Moties die 
in de Kamer brede steun ondervinden, 
raadplegen wi j bijna dagelijks. Deze 
motie probeert een bijdrage te 
leveren aan een zo efficiënt mogelijk 
beleid met betrekking tot bij voorbeeld 
activiteiten op de Noordzee. Ik zeg de 
heer Blaauw toe dat in het ambtelijk 
overleg de gedachte die uit deze 
motie blijkt zal worden gebracht. Ik zal 
later de Kamer informeren over het 
resultaat. 

Het is niet nodig terug te komen op 
de dicussie over de financiële conse-
quenties van meer internationale 
samenwerking. Laten wij proberen 
niet uitsluitend na te denken over 
gezamenlijk produceren. Dat is vaak 
een heel kostbare aangelegenheid. 
Laten wij proberen te komen tot een 
gezamenlijk ontwikkelen, waardoor 
een gezamenlijk eigendom van 
nieuwe projecten ontstaat. Dit is niet 
alleen in het belang van Nederland en 
Europa, maar ook van Amerika. Ik heb 
over de Airbus gesproken, omdat 
daarbij gebleken is wat de mogelijkhe-
den zijn om op concurrerende wijze te 
werken. Men wijst vaak op een project 
als de Tornado. Die voorbeelden zijn 
er, maar laten wi j noodzakelijke 
ontwikkelingen niet afdoen met de 
verzuchting dat het wel weer fout zal 
gaan. Het is voor mij duidelijk dat wij 
in die richting moeten werken. Dit is 
in het belang van Nederland, onze 
defensie en het bondgenootschap. 

Ik wil nog een opmerking maken 
over het M-fregat. De heer Blaauw zei 
dat de tijd het zal leren. In tegenstelling 
tot een interview in het weekblad van 
dezelfde naam denk ik dat het onze 
politieke taak is om die tijd te beïnvloe-
den. Dat moeten we dan wel op de 
goede manier doen. Ik vind dat de 
heer Blaauw vanuit die gemeenschap-
pelijke verantwoordelijkheid daar niet 
op de goede manier mee omging. 

De heer Wagenaar vroeg wat 
precies de two-way-street betekent. 
Dat betekent exact dat wij het een 
redelijke zaak vinden dat tussen 
Europa en de VS een balans ontstaat 
met betrekking tot het over en weer 
aankopen van onze produkten. Dat is 
een heel gerechtvaardigd verlangen, 
omdat de hoge defensie-uitgaven die 
nodig zijn, ingebracht moeten worden 
in onze gezamenlijke economie. Wij 
proberen niet de overheid van de VS 

te dwingen, Europese systemen aan 
te kopen. 

Wij willen dat er een taakverdeling 
plaatsvindt tussen Amerika en Europa 
om tot gezamenlijke projecten te 
komen. Voorkomen wordt dat de 
ontwikkelingen dubbelop gaan. Op 
die manier profiteren wij over en weer 
van eikaars mogelijkheden en kwalitei-
ten. Dat is niet alleen een politieke 
wens aan Europese kant, het is 
tegelijkertijd een belangrijke politieke 
doelstelling in de VS. Omdat wij beide 
die wens hebben uitgesproken, geloof 
ik dat het van belang kan zijn voor ons 
totale bondgenootschap. 

D 
Staatssecretaris Hoekzema: Mijnheer 
de Voorzitter! De heer De Waart heeft 
gevraagd of wel of niet per 1 januari 
de eventuele nieuwe ziektekostenrege-
ling voor het vrijwillig dienend 
personeel ingaat. Ik kan daarover heel 
duidelijk zijn. Die gaat niet per 1 
januari 1985 in, omdat wij dit koppelen 
aan de resultaten van de pakketverge-
lijking. Die zijn nog niet uitgewerkt. 
Dat is dus duidelijk. 

De heer De Waart stelde dat ik als 
vervolg op de pakketvergelijking, als 
een interim-rapport, ook de pakketver-
gelijking voor de dienstplichtigen ging 
oppakken. Dat betekent dat het enige 
tijd gaat kosten. Het gevaar is dan 
bepaald niet denkbeeldig dat ik dit 
niet kan betrekken bij de begrotings-
voorbereiding voor 1986. Wij moeten 
hierin reëel zijn. Het gevaar dat wij de 
cijfers niet op tijd op tafel krijgen, is 
inderdaad aanwezig. Dit zal wel 
worden betrokken bij het beleidsplan. 
Wij trachten dit al in het voorjaar af te 
ronden. Ik kan echter geen garantie 
geven dat in de begroting voor 1986 
ook het resultaat ten aanzien van de 
dienstplichtigen wordt betrokken. Als 
ik dat zou doen, zou dat volstrekt 
onverantwoord zijn. 

Ik kom vervolgens op de motie over 
de arbeidsduurverkorting, gericht op 
de dienstplichtigen. Misschien mag ik 
die zien als een ondersteuning van 
hetgeen ik in eerste instantie heb 
gezegd. Ik heb gezegd dat het één van 
de mogelijkheden is om te bezien, op 
welke manier wi j voor de verschillende 
onderdelen van de krijgsmacht tot 
oplossingen kunnen komen. Als dit zo 
is, heb ik geen behoefte aan de motie. 
Als echter wordt aangegeven dat dit 
de enige mogelijkheid is, die ik moet 
onderzoeken, in werking moet stellen 
en moet evalueren, vind ik dat een te 
onflexibele benadering. In dit debat 
moet duidelijk zijn geworden, dat de 
arbeidsduurverkorting voor de 

verschillende onderdelen van de 
krijgsmacht op verschillende manieren 
moet worden aangepakt. Dan is een 
flexibele opstelling bij voorbaat toch 
noodzakelijk. 

De heer De Waart (PvdA): Ik verzoek 
de regering om een onderzoek. Ik 
verzoek de regering niet om andere 
onderzoeken achterwege te laten. 

Staatssecretaris Hoekzema: Het is dus 
eigenlijk een bevestiging van hetgeen 
ik in eerste instantie heb gezegd. Ik 
heb in eerste instantie al gezegd, dat 
wij deze suggestie als één van de 
mogelijkheden willen zien. In die zin 
heb ik niet zoveel behoefte aan deze 
motie. 

Ik zag de heer De Waart met een 
twinkeling in zijn ogen ineens de 
problematiek van de algemene 
inzetbaarheid benaderen. Hij had het 
uitgebreide verslag van mijn reis naar 
de Verenigde Staten, dat in de 
schriftelijke antwoorden was opgeno-
men, gelezen. Hij heeft gezegd dat 
ongeveer 10% van de Amerikaanse 
krijgsmacht niet algemeen inzetbaar 
is, zoals hij dat noemt. Ik denk dat wi j 
toch niet op dezelfde lijn zitten. 

Als gesproken wordt over gevechts-
functies en niet-gevechtsfuncties, 
behoeft dit nog niet samen te hangen 
met het feit dat men betrokken wordt 
bij activiteiten die met kernwapentaken 
te maken hebben. Vele ondersteunen-
de functies, waarvoor vooral de 
Amerikaanse vrouw wordt ingezet, 
hebben wel degelijk nauwe relaties 
met het kernwapenvraagstuk. Als 
zodanig kan je deze argumentatie niet 
gebruiken om te zeggen, dat je in 
andere krijgsmachten ook het pro-
bleem van de totale inzetbaarheid niet 
hebt. 

Verder is gevraagd of dan ook alle 
vrouwen zullen moeten verdwijnen 
uit allerlei posities als gevolg van een 
integratie van de vrouw in de krijgs-
macht. Neen, bepaald niet. Sinds 1953 
is geen onderscheid gemaakt tussen 
functies in de krijgsmacht die wel en 
niet voor vrouwen openstaan. In de 
jaren '70 heeft de Kamer dit bevestigd. 
Die redenering ligt ook ten grondslag 
aan de beleidsnota Vrouw in de 
krijgsmacht. Aan de hand van de 
taakstelling van de krijgsmacht wordt 
bepaald waar beperkingen moeten 
worden aangelegd aan de inzetbaar-
heid van de vrouw. Ik herhaal mijn 
waardering voor de argumentatie van 
de heer De Waart, die mij niettemin 
ontoereikend lijkt voor een afdoend 
oordeel over de inzetbaarheid van de 
militair. 
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De heer De Waart (PvdA): Voor zover 
ik uit de stukken heb kunnen opmaken, 
is 'de algemene inzetbaarheid' het 
belangrijkste argument van de 
regering om tot de uitspraak te komen 
dat het niet mogelijk is, militairen te 
plaatsen in 'kernwapenvrije functies', 
ledere militair moet immers altijd 
overal kunnen worden ingezet. Ik heb 
het voorbeeld genoemd dat in de 
Verenigde Staten ongeveer 10% van 
de militairen in een groot aantal 
functies niet zal worden ingezet. Dat is 
een aanzienlijk groter deel dan dat 
wat in Nederland een beroep zal doen 
op een uitzonderingspositie in 
verband met kernwapens. 

Staatssecretaris Hoekzema: In mijn 
eerste termijn heb ik al gezegd dat 
een militair niet 'op een bepaalde 
functie binnenkomt' maar dat hij in 
feite alle functies doorloopt, om 
uiteindelijk op het peil van ervaring te 
komen waarop hij volledig kan 
functioneren in de krijgsmacht. Dit 
blijft een uitermate belangrijk punt 
voor onze krijgsmacht. Wij kunnen 
dan ook onmogelijk een scheiding 
aanbrengen tussen functies waarbij 
men wel en niet te maken heeft met 
de kernwapenproblematiek. ledere 
militair in de Nederlandse krijgsmacht 
zal theoretisch te maken krijgen met 
deze problematiek. Als zodanig is het 
niet mogelijk een onderscheid te 
maken tussen verschillende functies. 
Mijn conclusie moet dan ook zijn dat 
ik het op dit punt, helaas, niet eens 
kan zijn met de heer De Waart. 

Mevrouw Van Heemskerck Pillis en 
de heer Wagenaar hebben beiden 
gesproken over de kwestie van de 
verlofdagen. Mevrouw Van Heems-
kerck Pillis was nogal onder de indruk 
van het aantal van 25 dagen dat ik 
noemde. Ik heb daarvan gezegd dat 
het om een momentopname ging. 
Hetzelfde geldt voor de '10 dagen-bur-
gers'. Ik erken dat dit een fors probleem 
is. Wij zijn ervan overtuigd dat wij in 
staat zijn dit probleem aan te pakken, 
zeker in het licht van onze aanpak van 
de arbeidsduurverkorting. Wij zullen 
nog voorstellen doen op dit punt. Ik 
kan op dit moment nog niet zeggen of 
onze oplossing gefaseerd zal zijn. De 
krijgsmachtdelen zal om duidelijke 
voorstellen worden gevraagd. Het 
moment waarop wij in organisatori-
schezin met de arbeidsduurverkorting 
fundamenteel aan de gang gaan, is 
het meest geëigend voor een aanpak 
van dit probleem, dat in de afgelopen 
jaren mede is veroorzaakt door de 
arbeidsduurverkorting. 

De heer Wagenaar (RPF): Ik had, heel 
concreet, gevraagd hoe reëel de optie 
voor het omzetten van verlofdagen in 
geld nu is. Daar hebben de belangen-
organisaties om gevraagd. Ik herhaal 
mijn vraag. Is dit reëel, en is het ook 
opgenomen in het beleidsplan? Of 
wilt u per definitie die kant niet op? 

Staatssecretaris Hoekzema: Ik wil die 
mogelijkheid niet uitsluiten, maar de 
problematiek van de verlofdagen kan 
ook in organisatorische zin worden 
aangepakt. Wij hoeven niet meteen in 
de richting te gaan van het verzilveren 
van verlofdagen. Dat is naar mijn 
mening ook niet een van de eerste 
opties die wij in deze tijd van een 
tekort aan middelen kunnen gebruiken. 
Nogmaals, ik sluit niet uit dat dit een 
van de mogelijkheden kan zijn. Ik zou 
echter teveel op de zaken vooruitlopen 
als ik hierop duidelijke en concrete 
antwoorden geef. Ik probeer via de 
zojuist door mij genoemde aanpak het 
organisatorisch zo te regelen, dat het 
probleem van de verlofdagen in de 
toekomst is verdwenen. 

De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Maar de benadering van 
de belangenorganisaties heeft toch 
ook te maken met het feit, dat men 
eenvoudig niet gelooft in een werkelij-
ke realisatie van arbeidsduurverkorting 
binnen de krijgsmacht? 

Staatssecretaris Hoekzema: Ik denk 
dat wij deze opvatting pas duidelijk 
kunnen vaststellen als dat geloof 
bevestigd wordt door hetgeen wij de 
komende maanden willen doen. Ik 
ben ervan overtuigd, dat dit niet het 
geval behoeft te zijn omdat wij bij 
voorbeeld bij de geleide wapens de 
mogelijkheid hebben om van een 
3-ploegensysteem naar een 4-ploegen-
systeem over te stappen. Dat is 
werkelijk een fundamentele verbete-
ring. Verder heeft de pakketvergelijking 
onder andere te maken met de 
extra-beslagproblematiek, die ook 
mede bepalend is geweest voor het 
aantal verlofdagen. Veel overwerk 
werd in verlofdagen aangegeven. Dit 
aspect wordt in het beleidsplan 
betrokken en als zodanig kan indirect 
worden gezegd, dat de verlofdagen-
problematiek via de extra-beslagleg-
ging daarin wordt betrokken. 

Om nog even bij de arbeidsduurver-
korting te blijven, wil ik ingaan op 
opmerkingen van de heer Schutte, die 
onder andere heeft gezegd dat ik, 
naar de letter gesproken, niet toe kom 
aan volledige herbezetting. Dat is 
inderdaad juist. Echter, je kunt 
natuurlijk niet overal herbezetten en 
dat in sommige opzichten ook niet 
hoeft. 

Met de 80% kunnen wij tot een 
wezenlijke bijdrage komen om de 
knelpunten goed aan te pakken 
binnen de krijgsmacht. Wij moeten nu 
eenmaal met elkaar constateren, dat 
de middelen voor volledige herbezet-
ting niet aanwezig waren. Het uit-
gangspunt in het overleg was dat 
arbeidsduurverkorting uitermate 
belangrijk was en zelfs zo belangrijk, 
dat herbezetting op de tweede plaats 
is gezet. Men heeft uiteindelijk de 
afspraak gemaakt tot gemiddeld 75%. 
Ik vind het een prima resultaat; voor 
118.000 mensen hebben wij 80% 
herbezetting verkregen, terwijl voor 
de departementen 40% geldt. 

Mevrouw Van Heemskerck heeft bij 
vraag 149 geconstateerd, dat er meer 
burgers komen tot 1990 dan militairen. 

Betekent dat nu dat het zo langza-
merhand een stil verschuiven is van 
militair naar burger? Ik geloof dat wij 
dat zo niet moeten stellen. Te consta-
teren valt dat de herbezetting voor de 
arbeidsduurverkorting met name in 
het krijgsmachtgedeelte veel sterker 
tot stand komt dan in het departe-
mentsgedeelte. 

Wij hebben met elkaar in het 
kabinet vastgesteld dat wij voor de 
departementen naar een gemiddelde 
herbezetting van 40% gaan. Bovendien 
constateer ik dat in de Defensienota 
de verwachting wordt uitgesproken 
dat zich in het bestand een zekere 
groei zal voordoen, of laten wi j 
zeggen een gelijkblijven van het 
aantal militairen, en dat zich een lichte 
groei van het aantal burgers zal 
voordoen. Als wij hier de resultaten 
van de arbeidsduurverkorting op 
loslaten, zullen wij misschien een 
omgekeerde beweging krijgen. 

Het is zeker niet de bedoeling om te 
zeggen: we gaan naar meer burgers, 
omdat wij een zodanige loopbaanplan-
nimg willen hebben. Want dat heeft 
met met aantallen te maken, dat heeft 
veel meer te maken met het op een 
gegeven ogenblik met elkaar afspreken 
van een zodanige bestandsopbouw, 
dat ook binnen het burger-ambtena-
renbestand naar een loopbaanplan-
ning kan worden toegewerkt. 

Mevrouw Van Heemskerck Pillis-Duve-
kot (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
vind een percentage van 40 erg 
interessant klinken, maar als ik naar 
de concrete cijfers kijk, zie ik dat er 
zo'n 250 militairen bijkomen, terwijl ik 
sprak over een verschil van 6500 ten 
nadele van de militairen tot 1990. Hoe 
zit het nu precies? 

Staatssecretaris Hoekzema: De 
problematiek van de arbeidsduurver-
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korting is hier nog buiten gelaten. De 
herbezetting die wij na de arbeidsduur-
verkorting krijgen, zal zeker ook haar 
invloed krijgen. Bovendien moeten 
wij niet vergeten dat wij met schattin-
gen te maken hebben. Ik wijs erop dat 
de Defensienota een ander beeld 
geeft en dat wij afhankelijk van 
bepaalde reorganisaties weer een 
ander beeld krijgen. Maar ik kan u 
verzekeren, mevrouw Van Heems-
kerck, dat er geen vooropgezette 
bedoeling aanwezig is om het aantal 
burgerfuncties te vergroten ten koste 
van het aantal militaire functies. 

Mevrouw Van Heemskerck Pillis-Duve-
kot (VVD): Dan is het in ieder geval 
geen bewuste opzet. Dan is er een 
andere reden voor. Mag ik de staats-
secretaris dan bij dezen vragen mij de 
precieze cijfers te doen toekomen 
over het beleid ten aanzien van 
burgers en militairen voor de periode 
tussen nu en 1990, inclusief de 
arbeidsduurverkorting? 

Staatssecretaris Hoekzema: Akkoord, 
mijnheer de Voorzitter, nadat de 
oplossing voor de arbeidsduurverkor-
ting bekend is, wat in de loop van het 
voorjaar het geval zal zijn. 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Wil de staatssecretaris 
misschien nog reageren op mijn 
nadere vraag in tweede termijn over 
het niet behoeven te werken op 
zondag voor niet-militaire activiteiten, 
ter onderscheiding van de gevallen 
waarin het gaat om wel-militaire 
activiteiten. 

Staatssecretaris Hoekzema: U duidt in 
feite op de vliegbasis Eindhoven, 
waarover nog besprekingen gaande 
zijn. Binnen de krijgsmacht wordt 
ernaar gestreefd voor niet-militaire 
activiteiten een regeling te treffen in 
de zin die u bedoelt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik dacht dat 
ik hiermee de vragen in tweede 
instantie heb afgehandeld. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stern-
mingen te houden op een nader te 
bepalen tijdstip. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsvoorstel 
Wijziging van de Heffingwet industrie-
lawaai 1984 (18713). 

Tweede Kamer 
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De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de minister voor 
zijn antwoorden. Het is mij intussen 
gebleken dat ook de heer Van der 
Vlies het ingediende amendement 
heeft ondertekend. Op mijn exemplaar 
kwam zijn naam niet voor. Ik heb 
daarom ten onrechte over het amen-
dement van de heer Braams en 
mevrouw Oomen gesproken. Ik bied 
de heer Van der Vlies daarvoor mijn 
verontschuldigingen aan. 

Het antwoord van de minister heeft 
nog eens onderstreept dat het 
ingediende amendement de doelstel-
ling van het saneringsbeleid onder-
graaft. Een bedrag van 17,5 min. is 
niet voldoende om het programma 
voor 1985 uit te kunnen voeren. De 
minister heeft dat heel duidelijk 
gezegd. Voor de indieners van het 
amendement blijft slechts één ding 
over als zij ten minste de doelstellingen 
van het beleid overeind willen 
houden, namelijk het amendement 
intrekken. 

Mevrouw Oomen heeft het amende-
ment verdedigd met het argument dat 
zorgvuldigheid is vereist ten aanzien 
van de heffingsplichtigen. Wij spreken 
hierbij over een bedrag van 5 min. Ik 
vergelijk dat maar eens met het 
bedrag van 1,5 mld. dat is uitgetrokken 
om de lasten van het bedrijfsleven te 
verlichten dit jaar. Het zegt iets over 
de omvang van het bedrag waarover 
wij spreken. Dat bedrag van 5 min. 
komt voor de kleine bedrijven neer op 
f1500 voor een heel jaar. Als wij nu 
over zorgvuldigheid spreken, dan wil 
ik dat bedrag eens vergelijken met de 
zorgvuldigheid die de fractie van het 
CDA ten toon heeft gespreid bij de 
behandeling van gehandicapten in dit 
land. 

Alleen al in 1984 heb ik het volgende 
genoteerd: het achterwege laten van 
indexaanpassing van de uitkeringen 
per 1 januari en per 1 ju l i ; het verlagen 
van alle minimumuitkeringen met 
3%; de verlaging van het uitkerings-
percentage tot 70 per 1 jul i ; de 
verlaging van het anti-cumulatieper-
centage met 10; een korting van 3% 
op de ambtenarensalarissen die 
doorwerkt op de WSW-lonen. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Is dat nu aan 
de orde? 

De heer Tommei (D'66): Dat zal straks 
blijken. Ik ga nu verder met mijn 
opsomming: wijziging van de bijzon-
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dere ziekenfondspremie; bijstelling 
van de werkgeverspremie Zieken-
fondswet voor de berekening van 
onzuiver inkomen van WWV-ers en 
tot slot gewijzigde premies en 
belastingtarieven. Bij elkaar hebben 
de gehandicapten als gevolg van het 
CDA-beleid de afgelopen twee jaar 
10% a 15% van hun inkomen ingele-
verd. Dat is heel wat meer - en nu 
komt mijn vergelijking aan de crde -
dan die onnozele f 1500 voor bed rijven; 
een bedrag waar mevrouw Oomen nu 
niet overheen kan stappen. Ik consta-
teer ten aanzien van dit punt een 
duidelijk verschil in benadering en in 
de beoordeling van de vraag wie 
lasten kunnen dragen en wie niet. Ik 
constateer dat het CDA nu de sterken 
beschermt en de zwakken trapt! 
Mevrouw Oomen moest zich schamen 
en de heer Van der Vlies evenzeer. 

D 
Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
minister voor de antwoorden die hij 
gisteravond heeft gegeven. 

De minister heeft gisteren gezegd 
dat een snelle afwikkeling van de 
sanering alleen mogelijk is als er erg 
veel geld beschikbaar is. Ik wil hem 
het volgende onder de aandacht 
brengen. Er is op dit moment een 
achterstand in de zonering. Daardoor 
zijn uitgaven die wel voorzien waren, 
niet gedaan. Er is wat minder geld 
binnengekomen als gevolg van fouten 
bij de tarieven en als gevolg van 
amendering. Dit wordt weer gecom-
penseerd door de vertraging bij de 
zonering. Mij lijkt dat ten minste een 
logische redenering. De zonering 
moest in principe op 1 september 
1984 helemaal zijn afgerond. Bij de 
behandeling van de vorige IMP-geluid 
is dat nog eens bevestigd. Ik stel vast 
dat dit vrijwel nergens gelukt is. 

Het voorstel is nu dat de zonerings-
operatie per 1 september 1986 zal zijn 
afgerond. De oorzaak van de vertraging 
kan dus niet zijn het minder beschik-
baar hebben van financiële middelen. 
Geldgebrek Mijnheer de Voorzitter, 
was niet de oorzaak, maar onzekerheid 
over de aanpak, gebrek aan kennis 
etc. De CDA-fractie blijft van mening 
dat een voortvarende aanpak van de 
zonering gewenst is. 

De voor 1985 voorziene f 9 min. ten 
behoeve van de zonering blijven naar 
onze mening ook met het door ons 
voorgestelde amendement nog 
steeds recht overeind. De minister 
heeft ons dus niet kunnen overtuigen 
met zijn opmerkingen ten aanzien van 
de zonering om ons gezamenlijk 
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ingediende amendement in te 
trekken. Het gaat er overigens ook 
niet om dat bedrijven een bepaalde 
heffing niet zouden kunnen opbren-
gen. De heer Tommei heeft bepaalde 
bedrijven met tarieven genoemd en 
een en ander nogal gebagatelliseerd. 
Wij denken dat alle grote lawaaimakers 
het desbetreffende bedrag vrijwel 
zeker zonder problemen kunnen 
opbrengen. 

Het gaat ons echter om de continuï-
teit en de stabiliteit van de heffingen. 
Het vorige jaar is er al sprake geweest 
van een flinke verhoging. Wij vinden 
het voor de individuele heffingplichtige 
die het vorige jaar uit het overleg dat 
hier in de Kamer is gevoerd bepaalde 
zekerheden kon destilleren, heel triest 
dat men weer met een heffing van 
80% geconfronteerd wordt. Daarom 
hebben wij nagegaan wat er gedaan 
kon worden zonder de programma's 
in gevaar te brengen. Wij zijn uitgeko-
men op de financiële vertaling die in 
het amendement is opgenomen. 

De heer Tommei (D'66): Wat de 
zorgvuldigheid betreft, zijn wi j het 
eens. Ik heb alleen twee soorten 
zorgvuldigheid vergeleken en geconsta-
teerd dat u met twee maten meet. 
Vervolgens zegt u dat het programma 
wel uitgevoerd moet worden. De 
minister heeft echter volstrekt duidelijk 
gemaakt dat het programma aan de 
hand van het amendement niet is uit 
te voeren. Het is nu van tweeën een: 
of u zet de minister voor leugenaar 
waarbij u dus zegt dat hetgeen de 
minister zegt niet waar is, of u 
accepteert de argumenten van de 
minister en zijn getallen waarbij u dan 
welbewust uw doelstelling onder-
graaft. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): Ik 
heb de minister gisteren niet horen 
zeggen dat het zoneringsprogramma 
niet uitgevoerd kan worden met dat 
amendement. Ik heb de minister 
gisteren gevraagd om bespoediging. 
Welnu, antwoordde de minister; als 
jullie willen dat dat heel snel gebeurt, 
moet er extra geld komen. Ik heb nu 
juist gezegd dat er niet meer geld 
nodig is. Strikt genomen had die 
zonering namelijk al lang rond 
moeten zijn. Om technische redenen 
is dat niet gelukt. Welnu, blijkbaar 
speelt het geld daarbij geen enkele 
rol. Ik heb dat ook aangetoond. 

Naar aanleiding van het interruptie-
debatje dat ik met de heer Veldhoen 
had, heeft de minister mijn uitgedaagd 
met de volgende vraag; wat doe je nu 
als blijkt dat er een bedrag van f50 

min. uitgetrokken zou moeten worden 
voor schadevergoeding, sanering etc? 
De minister sprak van een bal voor 
open doel die hij wilde schoppen. Ik 
wil die bal graag terug schoppen met 
het volgende. 

Als blijkt dat het bedrag van f 50 
min. nodig zou zijn voor de sanering, 
zullen de minister en de Kamer dat 
niet leuk vinden, aangezien er een 
Metra-rapport lag waarvan men dacht 
dat men daar met een redelijke 
zekerheid op af kon gaan. Dat zou dus 
al onjuist zijn. Als het bedrag van f50 
min. over een paar jaar desondanks 
nodig is moet nagegaan worden of de 
situatie inderdaad zo ernstig is. 

Als dat zo is, zullen nieuwe afspraken 
moeten worden gemaakt, ook met het 
bedrijfsleven. Met elkaar moet 
bekeken worden of dat bedrag 
opgehoest kan worden, en wel op 
grond van nieuwe afspraken en 
nieuwe feiten. Als de situatie minder 
ernstig is, kan altijd nog besloten 
worden tot fasering. Het verschil met 
de huidige situatie is gewoon dat er 
nu wel een hogere heffing wordt 
gevraagd maar dat er in feite niets 
voor terugkomt. 

Er worden geen extra schadevergoe-
• dingen gegeven of extra saneringen 

gerealiseerd. Dat is het verschil met 
de huidige situatie en ik hoop dat 
hiermee de bal weer is teruggespeeld. 

Ik vroeg de minister gisteren naar 
het afbreken van het overleg over de 
schadevergoedingsregeling. Hij heeft 
duidelijk geantwoord dat dit overleg 
noodzakelijk wordt gevonden en dat 
het niet is afgebroken. Ik kon het mij 
in eerste termijn ook erg moeilijk 
voorstellen. Wil de bewindsman dit 
nog eens goed nagaan? Het is immers 
niet goed indien deze zo tot overleg 
bereid zijnde bewindsman uit het veld 
allerlei kinnesinne over het moeilijke 
gedoe met de wet Geluidhinder 
verweten wordt. Die wet is op zichzelf 
al moeilijk genoeg. 

D 
De heer Veldhoen (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de minister 
voor zijn antwoorden. Ik heb ze zelfs 
zorgvuldig doorgelezen. 

Dat de gemeente Maastricht heeft 
besloten, mee te werken aan het 
integraal bekijken en hopelijk ook 
aanpakken van de geluidhinderproble-
matiek bij Boschpoort, doet mij 
inderdaad een integraal genoegen. De 
minister kent mijn belangstelling voor 
dit soort zaken en problemen, ook wat 
betreft de vorderingen bij DSM. Het 
illustreert overigens wel dat er meer 
nodig is dan slechts een planschema, 

voorzien van een bepaald bedrag aan 
geld. Het laatste is echter, waar het ook 
vandaan komt, wel belangrijk. Afwezig-
heid van of een tekort aan geld frustreert 
niet alleen het tempo maar demotiveert 
ook het creatief inspelen op complexe 
problemen. 

Daarnaast kan een te langdurig 
schema, dus ook het onnodig oprekken 
daarvan, tot onnodig hoge kosten 
leiden vanwege het noodzakelijkerwijs 
in stand houden van een op dat 
moment te dure onderbouw. Als wij 
akkoord gaan met de uitgangspunten 
van het saneringsplan en met de 
invulling daarvan, ook inzake de 
benodigde financiële middelen, dan 
moeten wij er ook voor waken dat niet 
gemorreld wordt aan de financiële 
voorwaarden om dat beleid uit te 
voeren. Dan moet dat geld er gewoon 
komen, want anders wordt het beleid 
niet uitgevoerd. Men roept dan: 'Zie je 
wel, dat het niet klopt! Het beleid 
deugde niet! '. 

Dat wordt dan meestal geroepen 
door degenen die eerst het geld in 
onvoldoende mate ter beschikking 
hebben gesteld. Dat is een ouwe truc. 
De minister heeft gezegd en aangetoond 
dat het besteden van geld geen 
probleem is. Er zijn dus problemen 
genoeg om op te lossen. Prioriteitenstel-
ling en juiste inpassing zijn eveneens 
van belang. Ik concludeer nogmaals 
dat niet het gewenste saneringspro-
gramma is veranderd, en niet de 
benodigde hoeveelheid geld, maar dat 
de heffingopbrengst is tegengevallen. 
Het aantal contribuanten aan die f25 
miljoen is nauwelijks gewijzigd. Er is 
dus te weinig betaald en dat moet 
rechtgetrokken worden. 

De minister heeft duidelijk laten 
merken dat hij door het ingediende 
amendement in moeilijkheden komt. 
Vorig jaar sprak hij zelfs over de 
grootst mogelijke moeite. Het program-
ma moet dan immers worden aange-
past en dat zal leiden tot vertragingen 
in de acties. Een snellere invoering van 
de zonering, gevraagd door VNO en 
NCW, wordt sowieso onmogelijk 
gemaakt. Men begrijpt dat de PvdA-frac-
tie de grootst mogelijke moeite heeft 
met het amendement. Het schiet gaten 
in het programma en dreigt dit accep-
tabele saneringsprogramma zelfs aan 
flarden te schieten. 

Als de indieners het niet zo bedoelen, 
dus het programma niet willen 
aantasten of onwerkzaam maken door 
te weinig geld ter beschikking te 
stellen, dan moeten zij aangeven hoe 
het verschil gecompenseerd kan 
worden, bij voorbeeld uit de algemene 
middelen. Anders moet men immers 
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Veldhoen 
accepteren dat het een krakkemikkig 
programma wordt, dat hortend en 
stotend en daardoor te laat wordt 
uitgevoerd. En dan zullen wij ze weer 
horen klagen. 

Wat is er aan de hand? De collega's 
van CDA en VVD menen dat er minder 
geld nodig is. De minister zegt van 
niet. CDA en VVD vertrouwen de 
minister dus niet. Dan zouden zij hem 
moeten wegsturen. Als zij echter geen 
zin hebben om het industrielawaai op 
aangepaste wijze te saneren, dan 
moeten zij dat zeggen of tegen de 
wet stemmen. De minister houdt 
immers vast aan die f25 miljoen. Dat 
zal hij namelijk ook volgend jaar weer 
moeten doen. Ik ben benieuwd of 
CDA en VVD dan wel voor dat bedrag 
zijn, bij voorbeeld als het uit een 
andere pot, die andere heffing zal 
komen. Als dat zo is, dan verlagen de 
regeringspartijen dit stuk milieubeleid 
tot een onbelangrijk incidenten-
beleid. Wij willen dit absoluut niet en 
blijven op het standpunt staan dat de 
gekozen aanpak overeind moet 
blijven. 

D 
De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik ben de minister 
erkentelijk voor zijn zorgvuldige en 
uitvoerige poging om aan te geven 
waar de verschillende misrekeningen 
hebben gezeten. Ik ben graag bereid, 
die ernstig in overweging te nemen 
en er goed over na te denken. 

Ik heb het uitgangspunt van onze 
fractie gegeven. Heffingen maken deel 
uit van de fiscale lasten die wij op de 
bevolking en op de bedrijven leggen. 
Wij wensen daarin enige stabiliteit. 
Verleden jaar hebben wij een tamelijk 
grote verandering van 60% geaccep-
teerd. Nu zou daar een verandering 
van 80% bovenop komen. Dat 
betekent in twee jaar tijd een verhoging 
van de tarieven met 188%. Wij menen 
dat dit niet te verdedigen is door een 
overheid die aan lagere overheden 
vraagt heel zorgvuldig met hun 
heffingen om te springen. Zodra die 
overheden zulk soort verhogingen 
voorstellen of zelfs maar een tiende 
daarvan, kunnen daarover vragen in 
de Kamer worden gesteld. Wij 
wensen een stabiel beleid. Wij zien in 
dat uitvoering daarvan uitermate 
belangrijk is. Wij menen dat wij met 
een verhoging van 40% voor 1985 de 
basis geven om verder te gaan. Wij 
zullen de ervaringen die dit jaar nog 
worden verkregen graag mede in 
onze beschouwingen nemen, als wij 
in de loop van 1985 het milieubeleid 

zullen bespreken. Wij zullen dan zeker 
voldoende aandacht schenken aan het 
onderdeel sanering van hinderlijk 
lawaai. Dat zal dan moeten gebeuren 
op basis van de gegevens die dan 
over 1984 en gedeeltelijk over 1985 
zijn verkregen. 

D 
Minister Winsemius: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik behoef eigenlijk nog 
maar op twee punten in te gaan. Het 
programma is niet aan flarden, het is 
wel een tapijtje dat verschuift, met 
name in de tijd. Dat betekent dat het 
wel op een aantal plaatsen vertraging 
gaat geven, vooral wat de sanering en 
dergelijke betreft. De zonering heeft 
inderdaad voornamelijk vanwege 
technische, administratieve en 
bestuurlijke redenen vertraging 
opgelopen. 

Het was een toevalstreffer dat de 
inkomsten ook lager waren en dat het 
maar een beperkte last heeft veroor-
zaakt. In de komende jaren zal het iets 
anders gaan. De zonering moet zo 
snel mogelijk worden afgerond, 
omdat men dan pas op zindelijke 
wijze kan overgaan tot sanering. Men 
kan nu met betrekking tot bepaalde 
gevallen zeer snel besluiten, maar 
men kan dat pas zindelijk doen als de 
zonering volledig is voltooid. Het 
uitgangspunt is per september 1986 
klaarte zijn met de hoofdmoot. 

Mevrouw Oomen heeft gevraagd 
wat er moet gebeuren als de uitgaven 
50 min. moeten zijn. Dat is niet leuk. 
Volgens mevrouw Oomen zou het 
Metra-rapport dan niet juist zijn. Dat is 
niet waar. Het Metra-rapport geeft het 
totale programma, maar zegt niet 
wanneer er wat te doen zal zijn. Het 
Metra-rapport geeft aan dat het in 
totaal om X min. gaat. Men kan aan 
de hand daarvan een programma 
gaan opstellen. Mevrouw Oomen zei 
gisteren dat men pas weet wat het 
gaat worden als het programma 
gereed is. Stel dat er door de provincies 
een programma wordt voorgesteld 
met een paar zeer serieuze knelpunten 
die zo snel mogelijk aan snee moeten 
komen en dat daar 50 min. voor nodig 
is, dan zouden er nieuwe afspraken 
moeten worden gemaakt. 

Die nieuwe afspraken zouden dan 
naar mijn idee betrekking moeten 
hebben op hogere tarieven. Wat 
anders? Algemene middelen? Neen, 
dus hogere tarieven. Of wellicht een 
collecte bij het bedrijfsleven? Dat heb 
ik gisteren willen vragen. Het lag te 
dicht bij de doellijn om er niet eventjes 
naar te trappen, met uw permissie, 
mijnheer de Voorzitter. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): Die 
bal ligt nog steeds bij de minister. Het 
verschil is, dat ik voor dat bedrag van 
f50 min. een concreet knelpunt kan 
oplossen. Men de tariefsverhoging van 
200%, die de minister presenteert, los 
ik geen enkel knelpunt op. Daarmee 
maakt hij alleen maar foute becijferin-
gen goed. Dat is een groot, essentieel 
verschil. 

Minister Winsemius: Neen. Het geld, 
dat via die heffing binnenkomt, is niet 
bestemd om bepaalde becijferingen 
goed te maken, het is bedoeld om de 
uitgaven voor apparaatskosten bij de 
lagere overheden, stille technologie-
projecten en zonering en sanering te 
dekken. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): 
Verhoging van de percentages! 

Minister Winsemius: Die verhoging is 
bedoeld om meer geld binnen te 
krijgen om het programma uitte 
voeren. Globaal geschat is dat voor 
die vier doeleinden f25 min. Om dat 
bedrag binnen te krijgen moeten de 
percentages worden verhoogd. Zo 
simpel is dat. Bij een lager percentage 
krijg je minder binnen en kan minder 
worden gedaan, of je moet het geld 
ergens anders vandaan halen. 

Ik was erover verheugd, dat me-
vrouw Oomen in ieder geval ter zake 
van de sanering meer geld zou willen 
binnenhalen. Dat geeft grote hoop 
voor de nabije toekomst. Over twee 
jaar hopen wij zover te zijn, dat er 
bijkans geen zonering meer zal zijn. 
Daarna ontstaan de werkelijke kosten 
en zullen wij een en ander in een 
grote versnelling kunnen brengen, als 
mevrouw Oomen dan nog steeds aan 
mijn zijde staat. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, morgen te 
stemmen aan het eind van de verga-
dering. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt van 18.00 uur 
tot 19.30 uur geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsvoorstel 
Nadere wijziging van de Wet Werk-
loosheidsvoorziening (invoering 
gelijke uitkeringsrechten voor 
mannen en vrouwen) (18683). 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
mevrouw Brouwer, die het heeft 
gevraagd. 

Tweede Kamer 
12 december 1984 

Industrielawaai 
Werkloosheidsvoorziening 2365 



Voorzitter 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Het beraad over dit 
wetsvoorstel is de vorige week op 
verzoek van de CDA-fractie geschorst. 
Wij hebben uit de krant kunnen 
vernemen, dat politiek beraad heeft 
plaatsgevonden. Zelfs de minister-pre-
sident heeft dit laten weten. Het lijkt 
mij dat het voor de hand ligt dat van 
de kant van de regering en de rege-
ringsfracties eerst aan de Kamer 
duidelijk wordt gemaakt, wat uit dat 
politieke beraad is gekomen voordat 
wij beginnen met de tweede termijn 
van de Kamer. Mijn voorstel is, de 
regering en de regeringsfracties eerst 
in de gelegenheid te stellen ophelde-
ring te geven. 

De Voorzitter: Dat kan gebeuren, 
doordat men zich van de lijst laat 
schrappen, zodat de woordvoerders 
van de regeringspartijen als eerste het 
woord voeren. Ik voel er niet voor, er 
een apart agendapunt van te maken. 
Wil de heer Linschoten als eerste? 

De heer Linschoten (VVD): Nee, 
Voorzitter. Wij zijn gewoon toe aan de 
tweede termijn van de behandeling 
van een wetsvoorstel. Het lijkt mij, dat 
wij procedureel de sprekerslijst 
moeten aanhouden. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Voorzitter! 
Ik heb een ordevoorstel gedaan. Het 
lijkt mij voor de hand liggend dat dit 
eerst wordt behandeld. 

De Voorzitter: Daaraan moet mede-
werking worden verleend. Als men 
niet geneigd is, een verklaring af te 
leggen, kunnen wij verder weinig 
doen. 

Begrijp ik goed, dat de staatssecre-
taris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid een verklaring wil afleggen? 

Staatssecretaris De Graaf: Voorzitter! 
Ik kan heel kort zijn. Natuurlijk is er 
tussen de eerste termijn en vandaag 
wel enig politiek overleg geweest. Het 
heeft echter niet tot iets concreets 
geleid, wat aanleiding geeft niet nu 
het debat op een normale wijze voort 
te zetten. 

Mevrouw Brouwer (CPN): In dat geval 
stel ik voor, dat de regeringsfracties 
eerst het woord krijgen. De oppositie 
kan dan in haar tweede termijn de 
stellingname van de regeringsfracties 
betrekken. 

De Voorzitter: Ik begrijp, dat de 
regeringsfracties daartoe geen 
aanleiding zien. Dan gebeurt het dus 
niet. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik ben 
best bereid mijn eerste plaats op de 
sprekerslijst prijs te geven. 

De Voorzitter: Dat heb ik begrepen. 
De heer Linschoten wenst er geen 
gebruik van te maken, terwijl de 
woordvoerder van het CDA er zelfs 
nog niet is. De heer Weijers zegt, zo 
begrijp ik, dat zijn fractie er ook geen 
gebruik van wil maken. Dus is het 
woord aan mevrouw Groenman. 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Voorzitter. 
Het is onduidelijk wat ik in tweede 
termijn moet zeggen, omdat ik 
helemaal niet weet wat de fracties van 
het CDA en de VVD zullen doen. De 
heer Faber heeft de vorige keer 
gezegd dat hij benieuwd was naar zijn 
eigen tweede termijn. Dit maakt het 
voor alle sprekers vóór hem - en hij 
staat als laatste op de sprekerslijst -
uitermate moeilijk, iets te zeggen. Dat 
wordt nog uitermate spannend. 

Ik denk dat ik niet meer kan doen 
dan een aantal opmerkingen herhalen, 
omdat de staatssecretaris in zijn 
eerste termijn weinig meer heeft 
gezegd dan hij al in alle stukken had 
vermeld. Ik vind de verdediging van 
dit wetsvoorstel bijzonder zwak. Het is 
niet eens een verdediging. De staats-
secretaris zit er geheel naast en heeft 
naar het gevoel van mijn fractie geen 
enkele poot om op te staan, zoals ik in 
eerste termijn al heb gezegd. Er zijn 
geen nieuwe argumenten aangedra-
gen, terwijl de argumenten, in de 
stukken verwoord, al niet deugden. 

Naar de mening van mijn fractie 
wordt volstrekt niet voldaan aan de 
derde EG-richtlijn. Het is een welles-
nietesdiscussie. Bovendien wordt het 
commentaar van de heer Richard 
volledig gedesavoueerd, zonder dat 
de staatssecretaris overigens expliciet 
heeft gezegd dat hij met de heer 
Richard van mening verschilt. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik weet niet 
waaruit u dat afleidt. 

Mevrouw Groenman (D'66): Uit uw 
eerste termijn. Wij hebben u zelfs 
uitgedaagd om te zeggen dat u met 
de heer Richard van mening verschilt. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat is 
verwoord in de schriftelijke gedachten-
wisseling over dit wetsvoorstel. Uit de 
brief van de heer Richard blijkt dat er 
naar zijn opvatting niets is veranderd 
op basis van de voortgangsrapportage, 
die in januari is verschenen. Daarover 
is in de stukken uitentreuren van 

gedachten gewisseld. U kent mijn 
opvattingen daarover. 

Mevrouw Groenman (D'66): De 
staatssecretaris verwijst nu naar het 
voortgangsrapport van de commissie. 
Heeft hij aanwijzingen dat het defini-
tieve standpunt van de commissie 
anders zal zijn? Ik verwijs ook naar het 
informele overleg waarvan wij een 
verslag hebben gevraagd. Dat zou ons 
aanleiding kunnen geven, te zeggen: 
het definitieve standpunt van de 
commissie zal kennelijk niet anders 
zijn, dus hebben wij ons te houden 
aan het voortgangsrapport. De heer 
Richard verwijst er ook in zijn laatste 
brief naar en die brief is volstrekt 
duidelijk. De heer Richard zegt dat het 
onmogelijk is, het kostwinnersbegrip 
'sexe' neutraal te definiëren. De heer 
Richard zegt dat het onverenigbaar is 
met een gelijke behandeling en met 
afschaffing van de discriminatie, wat 
nu net de bedoeling is van de derde 
EG-richtlijn. De regering mag geen 
rangorde aanbrengen tussen echtge-
noten. Dat zegt de heer Richard en er 
is geen enkele aanwijzing voor dat de 
heer Richard en de commissie een 
ander standpunt zullen gaan innemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is wel 
degelijk sprake van indirecte discrimi-
natie en de regering heeft dat zelf ook 
in de stukken aangegeven. Door deze 
maatregel zullen namelijk naar 
schatting 23.000 vrouwen en 6000 
mannen worden gedupeerd. Wat er 
met die 6000 mannen moet gebeuren, 
is ook volstrekt onduidelijk want ze 
vallen wel degelijk in een gat in het 
volgende halfjaar omdat zij wel 
gerekend hadden op een WWV-uitke-
ring maar die niet krijgen. Nu kan 
men zeggen, dat het 'maar' 6000 
mannen zijn, maar ook die 6000 
mannen hebben wel degelijk een 
substantieel aandeel in het gezinsinko-
men geleverd. 

Het kabinet negeert volstrekt de 
ongelijke positie van mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt. Daar-
door komt immers die indirecte 
discriminatie. Het kabinet gaat 
hoogstens uit van de situatie zoals die 
zou zijn in het jaar 2000, maar daar 
merken wij ook bij andere regelingen 
niets van. Erger is dat de staatssecre-
taris absoluut geen afstand doet van 
kostwinnersbepalingen, want de 
redenering in de stukken is dat, als 
het gezinsinkomen hoog is, het 
minder nodig beschermd moet 
worden. Ook is minder bescherming 
nodig als het aandeel van de ene 
partner relatief klein is. 

Ik vind dat een uitermate gevaarlijke 
redenering. Als wi j die ook bij de 
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Groenman 
stelselherziening te horen krijgen, 
doet de regering haar eigen uitgangs-
punten bij de adviesaanvrage over 
de stelselherziening bepaald onrecht, 
want in die adviesaanvrage staat, dat 
de kostwinnerseis zal verdwijnen. Ik 
vraag dan ook een garantie dat in de 
stelselherziening in ieder geval bij de 
loondervingsregelingen geen kostwin-
nerseis zal gelden. Met het oog 
daarop dien ik de volgende motie in. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Groenman 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat het op enigerlei wijze 
hanteren van het kostwinnersbeginsel 
bij loondervingsuitkeringen in strijd is 
met de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen op het gebied 
van de sociale zekerheid; 

verzoekt de regering, bij de wetgeving 
in verband met de stelselherziening 
sociale zekerheid nadrukkelijk met het 
bovenstaande rekening te houden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 11 (18683). 

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! In dit verband vond ik 
de opmerking van Staatssecretaris 
Kappeynevan deCoppello interessant, 
dat zij eigenlijk gekozen zou hebben 
voor variant A als dit niet een voorlo-
pige regeling zou zijn. Dan kan de 
staatssecretaris dus met de zoeven 
ingediende motie instemmen, want 
die motie houdt in dat, als er straks 
definitieve wetgeving komt in verband 
met de stelselherziening, geen 
kostwinnerseis mag gelden. Graag 
hoor ik hierop een reactie van beide 
staatssecretarissen. 

Variant B is even ter discussie 
geweest. Ik weet niet wat de regerings-
partijen op dit punt nog zullen doen. 
Ik heb in eerste termijn gezegd, dat 
mijn fractie die variant als een 
minimale oplossing zou kunnen 
beschouwen. Ik kom daar echter van 
terug, ook gezien de opstelling van de 
regering in eerste termijn omdat 
wellicht toch ook een kostwinnerseis 
zal gelden bij de stelselherziening 
waar het gezinsinkomen hoog of het 
aandeel van de andere partner relatief 
klein is. Daarom heb ik geen amende-
ment ingediend op variant B. Wellicht 

doen de regeringspartijen dat nog, 
maar ik vind dat wij ons dan toch op 
een hellend vlak begeven en de 
regering een handvat bieden om 
vrouwen te benadelen ten opzichte 
van mannen. 

Mijn fractie staat achter het amen-
dement van de heer Willems. De 
gelden daarvoor behoren al lang 
gereserveerd te zijn. Ik heb gezegd 
dat, als de EG-richtlijn werkelijk 
gevolgd was sinds december 1978, 
dat f2,5 miljard zou hebben gekost. 
Dat bedrag hebben wij in wezen 
bespaard. Overigens vind ik de 
afweging van belangen van vrouwen 
tegen een economische situatie een 
onzindelijke afweging. 

Vrouwen moeten hun rechten 
kunnen hebben, hoe moeilijk de 
economische situatie ook is. Ik begrijp 
best dat, als de stelselherziening nu 
was ingegaan, de kosten in verband 
met uitkeringen aan vrouwen zouden 
wegvallen tegen de baten die in 
verband met de glijdende schaal 
zouden optreden. Nu echter die 
glijdende schaal en de stelselherzie-
ning niet per 1 januari ingaan, gaat 
het niet aan, te zeggen: nu is een 
WWV-uitkering voor vrouwen ons te 
duur. Dat kan werkelijk niet, en ik 
hoop dat de Kamer dat met mij eens 
is. 

Mijnheer de Voorzitter! Wellicht heb 
ik een derde termijn nodig; dat zal 
afhangen van de opstelling van de 
regeringsfracties. Mijn fractie is van 
mening dat dit wetsvoorstel zou 
moeten worden ingetrokken en dat de 
regering zo spoedig mogelijk en 
desnoods met terugwerkende kracht 
nieuwe wetsvoorstellen moet indienen 
waarin wel degelijk aan de derde 
EG-richtlijn voldaan wordt. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank beide bewindslie-
den voor de beantwoording van 
verleden week. Het debat in eerste 
termijn zal voor weinigen in deze 
Kamer bevredigend zijn verlopen, 
dunkt mij. Er werden stellingen 
betrokken, maar van een echte 
discussie met een uitwisseling van 
argumenten was nauwelijks sprake. 
Kern van de discussie leek de vraag te 
zijn, wat het mag kosten om de 
behandeling van mannen en vrouwen 
in de WWV per 1 januari aanstaande 
meer gelijk te doen zijn dan gelijk. Op 
zichzelf lijkt mij dat een interessant en 
legitiem punt van discussie, maar de 
vraag is, of wij die discussie nu 
zouden moeten voeren. 

Het had een waardevolle discussie 
kunnen zijn, ongeveer een jaar 
geleden, en het kan ook erg zinvol zijn 
om die discussie in het komende jaar 
te voeren, in het kader van de stelsel-
wijziging. Maar in feite is nu toch een 
andere zaak aan de orde, namelijk 
welke maatregelen moeten worden 
genomen om te voorkomen dat 
Nederland vanaf de kerstdagen in 
strijd met de derde richtlijn zou 
handelen. Ook de discussie daarover 
had eigenlijk veel eerder moeten 
worden gevoerd, maar het feit dat ze 
nu pas ter hand wordt genomen, is 
naar mijn mening nog geen reden om 
tegelijkertijd meer doelstellingen te 
willen realiseren. Ik meen dat de 
argumenten die de staatssecretarissen 
in hun antwoord nog eens naar voren 
hebben gebracht, voldoende zijn om 
nu aan de beperkte strekking van het 
wetsvoorstel vast te houden. Elke 
uitbreiding van de werkingssfeer trekt 
immers een wissel op de komende 
discussie over de stelselherziening. Er 
kunnen verwachtingen worden 
gewekt, terwijl nu nog niet te overzien 
is of ze in het kader van die herziening 
zullen kunnen worden waar gemaakt. 

De vraag, of de voorgestelde 
sekse-neutraal geformuleerde kost-
winnerseis de toets van de derde 
richtlijn zal kunnen doorstaan, kan in 
deze Kamer evenmin als in Brussel 
definitief worden beantwoord. Er 
moeten dan wel ernstige bedenkingen 
bestaan om zo'n formulering in het 
kader van een overgangsregeling van 
zeer beperkte duur af te wijzen. En die 
bedenkingen hoor ik eigenlijk alleen 
van hen die meer willen dan een 
aanpassing aan de richtlijn als 
overgangsmaatregel. Zij willen van de 
gelegenheid gebruik maken om de 
positie van de vrouw in de sociale 
zekerheid te verbeteren, maar hiermee 
wordt de strekking van het voorstel 
impliciet uitgebreid. Het belang van 
zo'n positieverbetering komt onvermij-
delijk bij de stelselherziening aan de 
orde. En dan is een goede afweging 
en inpassing mogelijk. Nu zou 
inpassing neerkomen op een priori-
teitsstelling, zonder afweging tegen 
andere noden in de sociale zekerheid. 
Dat geldt ook bij een keuze van een 
van de naar voren gebrachte varianten. 

Terecht vraagt de staatssecretaris 
om compenserende maatregelen in 
zo'n geval. De mogelijkheden die hij 
noemde, illustreerden reeds op kleine 
schaal, welke prioriteitsstelling hier 
aan de orde zal komen. Ik zou het 
onjuist vinden om de rechten van 
andere categorieën nu te beperken 
om vooruitlopend op een nieuw 
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stelsel extra rechten toe te kennen 
aan enkele andere groepen. Een 
dergelijk amendement zou ik, als het 
werd ingediend, dan ook niet steunen 
en een wetsvoorstel dat uiteindelijk 
daarin zou voorzien, zou voor mij ook 
niet acceptabel zijn. 

Staatssecretaris De Graaf was bij 
zijn antwoord in eerste termijn 
kennelijk zo geconcentreerd op het 
hoofdpunt van het debat, dat hij naar 
mijn indruk nogal wat concrete 
vragen over andere punten buiten 
beschouwing heeft gelaten. Ik wil er 
nog een in herinnering roepen. 
Blijkens de nota naar aanleiding van 
het eindverslag kan het kostwinner-
schap niet alleen een criterium voor 
het bepalen van de hoogte van de 
uitkering zijn, maar ook voor het al 
dan niet toekennen van uitkeringsrech-
ten. Naar aanleiding van die uitspraak 
had ik gevraagd, of dit geen conse-
quenties heeft voor de mogelijkheden 
tot wijziging van de AAW- en AOW-
systemen. Wellicht wil de staatssecre-
taris hierop nog ingaan. 

Een wens die ook nog bij mij leeft, 
heeft ermee te maken dat de nu 
voorgestelde regeling kan leiden tot 
ongelijke behandeling van gehuwden 
en ongehuwd samenwonenden, 
omdat voor de laatste groep geen 
inkomenstoets geldt. 

Ik denk niet dat dit manco in het 
kader van de overgangsregeling kan 
worden verholpen, maar ik ga ervan 
uit dat dit wel zal gebeuren bij de 
definitieve regeling. 

Ook stem ik graag in met de uitspra-
ken van mevrouw Kappeyne van de 
Coppello over het begrip discriminatie. 
Echte discriminatie zullen wij niet 
mogen accepteren. Maar zij waarschuwt 
naar mijn mening er terecht voor om 
niet bij elk te signaleren onderscheid in 
behandeling, direct te spreken over 
discriminatie. In dit voorstel is van zo'n 
onderscheid in behandeling zelfs geen 
sprake, maar gaat het om feitelijke 
effecten van een bepaalde vorm van 
gelijke behandeling of - zoals ik dat 
noemde - hoe meer gelijk dan gelijk 
een behandeling dient te zijn. 

Ik hoop dat wij over die vraag 
verder kunnen spreken, als de nu 
voorgestelde overgangsregeling moet 
worden vervangen door een meer 
definitieve. Met het oog op weifelaars 
merk ik nog op: een overgangsregeling 
waarvan niet helemaal vaststaat dat 
deze de toets van de kritiek van de 
rechter zal kunnen doorstaan, is voor 
de wetgever altijd nog te verkiezen 
boven handhaving van een bestaande 
regeling die evident aan die kritiek zal 
worden onderworpen. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Dit is een wat merkwaar-
dige voortzetting van de behandeling 
van dit wetsontwerp. Niet voor niets 
heb ik aan het begin van dit debat een 
ordevoorstel gedaan om eerst maar 
eens een verklaring van de regering 
en regeringsfracties te krijgen over 
het politieke beraad dat heeft plaats-
gevonden in de afgelopen dagen. 
Naar mijn oordeel is voor de Kamer 
een soort mist ontstaan rondom dit 
wetsontwerp. In eerste termijn was 
het duidelijk dat beide regeringsfrac-
ties zware kritiek hadden op het 
wetsontwerp en van mening waren, 
met de oppositie, dat dit wetsontwerp 
niet in overeenstemming is met de 
EG-richtlijn. Er lag ook een aantal 
aanwijzingen van de kant van de 
Europese Commissie waaruit blijkt 
dat inderdaad het wetsontwerp in 
strijd is met de EG-richtlijn. 

Staatssecretaris De Graaf: Mag ik 
daarover een vraag stellen? U ontleent 
deze opmerking, naar ik aanneem, 
aan de laatste brief van de heer 
Richard. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dat klopt. 

Staatssecretaris De Graaf: Wilt u mij 
uit die brief één zin voorlezen, waaruit 
blijkt dat de commissaris van oordeel 
is dat de voorstellen, zoals wi j die in 
het wetsvoorstel hebben gedaan, in 
strijd zijn met de derde richtlijn? 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik heb dat 
eigenlijk in eerste termijn al gedaan. 
Het zou dus een herhaling worden. Ik 
heb daarom ook de brief niet bij mij. 
De staatssecretaris heeft de brief wel 
bij zich, dus kan hij een en ander zelf 
lezen. Ik krijg echter nu de brief 
aangereikt van onverdachte zijde. Ik 
verwijs u naar de tweede alinea. 'Voor 
wat betreft het kostwinnerschap, het 
centrale element in dit wetsontwerp, 
herinnert de commissie - dat wil 
zeggen dat het geen nieuw standpunt 
is - aan haar standpunt, zoals neerge-
legd in bovenaangehaald tussentijds 
verslag, erop neerkomende dat het 
haars inziens onmogelijk is om het 
begrip gezinshoofd/kostwinner op 
neutrale wijze te definiëren en dat dit 
begrip bijgevolg onverenigbaar is met 
het beginsel van gelijke behandeling 
en afschaffing van discriminatie'. Met 
andere woorden: twee keer wordt in 
zeer absolute termen in de brief 
gesteld dat het begrip kostwinner niet 
sekseneutraal werkt. Er staat zelfs dat 
het onmogelijk is om dit begrip 
neutraal te definiëren. Ook wordt 
gesteld - en dat is ook een absolute 

term - dat het begrip onverenigbaar 
is met het beginsel van gelijke 
behandeling. 

Staatssecretaris De Graaf: Mag ik 
even? 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik wil even 
doorpraten. Een Europese commissa-
ris zegt natuurlijk niet rechtstreeks: 
Nederlandse regering, u maakt een 
wetsontwerp dat zonder meer in strijd 
is met de EG-richtlijn. 

Deze Europese commissaris is 
natuurlijk ook zo beleefd, dat hij het in 
deze bewoordingen doet - dat is mijn 
indruk - en dat hij hoopt dat de 
regering er zelf consequenties uit 
trekt. Hij hoopt dan misschien dat de 
regering zelf de conclusie trekt, dat 
het wetsontwerp niet houdbaar is. De 
staatssecretaris gaat echter wel van 
de stelling uit, dat het begrip 'kostwin-
ner' wel sekse-neutraal is. 

Staatssecretaris De Graaf: U betrok de 
stelling dat de commissaris in zijn 
brief mededeling had gedaan, dat de 
voorstellen in het wetsontwerp in 
strijd zijn met de Europese richtlijn. In 
punt 2. van die brief, die u nu citeert, 
wordt alleen verwezen naar het 
Tussentijds Verslag. Dat Tussentijds 
Verslag is van alle kanten becommen-
tarieerd in de schriftelijke behandeling. 
Er staat dus niets nieuws. Ik vroeg u 
om aan te tonen in die brief, dat er in 
het wetsontwerp strijdigheid met de 
richtlijn bestaat. Dat vindt u in die 
brief niet terug. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik kan het 
niet duidelijker zeggen dan ik het heb 
gezegd. Natuurlijk zegt zo'n Europese 
commissaris niet, dat het onderhavige 
wetsontwerp direct in strijd is met de 
EG-richtlijn. Hij geeft aan dat het 
begrip 'kostwinner' niet neutraal kan 
worden gedefinieerd. Ik heb in eerste 
termijn aangegeven dat het wets-
ontwerp, dat u presenteert en dat wij 
hier behandelen, nadeliger uitwerkt 
voor mannen dan voor vrouwen. De 
cijfers wijzen het uit. 

Staatssecretaris De Graaf: In mijn 
betoog in eerste termijn ben ik daar 
uitvoerig op ingegaan. Ik zal er straks 
ook nog op ingaan. Ik ging echter in 
op uw stelling, dat de heer Richard 
een oordeel over de inhoud van het 
wetsontwerp zou hebben uitgespro-
ken. Ik daagde u uit om dat aan de 
hand van die brief te bewijzen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dat is een 
soort van redenering dat, als het niet 
met dezelfde woorden zo wordt 
gezegd, het niet wordt gezegd. Dat is 
natuurlijk onzin. De EG-richtlijn gaat 
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om een gelijke behandeling, gaat om 
het invoeren van begrippen opdat er 
geen discriminatie plaatsvindt. Wat 
zegt deze Europese commissaris? Hij 
zegt dat het begrip 'kostwinner' niet 
neutraal is en onverenigbaar is met 
het begrip gelijke behandeling. Ik kan 
niet anders dan de conclusie trekken 
dat het, als men het begrip 'kostwinner' 
gebruikt, een discriminerende bepa-
ling blijft. De feiten en cijfers wijzen 
ook niet anders uit. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Misschien mag ik het dan 
proberen? Mevrouw Brouwer spreekt 
voortdurend over het kostwinner-
schap. In de brief die zij aanhaalt, is 
sprake van het begrip 'gezinshoofd-
kostwinner'. Het gaat om die koppe-
ling. Er staat nergens dat het kostwin-
nerschap op geen enkele manier op 
neutrale wijze te definiëren is. Dat is 
de conclusie die zij trekt door de twee 
begrippen te ontkoppelen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dat klopt. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: In het voortgangsverslag 
wordt een onderscheid gemaakt 
tussen het begrip 'gezinshoofd' en het 
begrip 'kostwinner'. Daaruit blijkt dus 
dat die koppeling niet zo gelegd kan 
worden dat voor beide begrippen een 
zelfde uitleg kan worden gegeven. 
Daarom is. de conclusie van mevrouw 
Brouwer niet juist. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik ben het 
niet eens met de staatssecretaris voor 
Emancipatiezaken. Ik heb hier het 
Tussentijds Verslag van de Commissie 
aangereikt gekregen. Daarin staat 
onder het begrip 'gezinshoofd': Het 
begrip 'gezinshoofd' is praktisch 
verdwenen uit het burgerlijk recht. Er 
bestaan anderzijds aanverwante 
begrippen, zoals 'kostwinner', in het 
Engels 'bread-winner' en in het Frans 
'soutient de familie', welke begrippen 
in feite alle een relatie van onderge-
schiktheid of van economische 
afhankelijkheid van de één ten 
opzichte van de ander aanduiden. 

Staatssecretaris Kappeyne van de Cop-
pello: Vervolgens zijn er twee verschii-
lende noten. In de ene noot - ik moet 
haar uit het hoofd citeren- staat, dat 
het begrip 'gezinshoofd' niet 
verenigbaar is met de richtlijn en dat 
uit dien hoofde de Commissie zich in 
verbinding zal stellen met de regering 
van België om daarop te wijzen. Er is 
een tweede noot waarin wordt 
gezegd, dat het kostwinnerschap 
onder bepaalde omstandigheden wel 

toegelaten is. Dat hoor ik nergens in 
uw opsomming. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Het begrip 
'kostwinner' zou onder bepaalde 
omstandigheden, maar ik spreek dan 
inderdaad over een ander begrip 
'kostwinner'... 

Staatssecretaris Kappeyne van de Cop 
pello: Het gaat om hetzelfde begrip 
'kostwinner', waarvan de Commissie 
heeft gezegd dat het onder bepaalde 
omstandigheden is toegelaten. 
Daarentegen wordt ten aanzien van 
het begrip 'gezinshoofd' uitdrukkelijk 
gezegd dat het in geen enkele omstan-
digheid wordt toegelaten. 

Dat is nu juist het verschil. Daarom 
is de verwijzing in de laatste brief van 
de commissaris in zoverre dubbelzin-
nig dat daaruit niet is af te leiden dat 
het kostwinnerschap bij voorbaat als 
onverenigbaar met de derde richtlijn 
wordt afgewezen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ook anderen zullen hier 
nog wel op ingaan. Het begrip 
'kostwinner' zou misschien niet 
discriminerend zijn wanneer de 
beroepsbevolking bestond uit onge-
veer evenveel mannen als vrouwen. 
Dat is in Nederland niet zo. Het aantal 
vrouwen op de arbeidsmarkt is 
beduidend lager dan het aantal 
mannen. Het hanteren van het begrip 
'kostwinner' in deze situatie kan dan 
ook niet anders dan discriminerend 
uitwerken, omdat nu eenmaal meer 
mannen dan vrouwen kostwinner zijn. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Mijnheer de Voorzitter! 

De Voorzitter: Ik mag de regering 
erop wijzen dat er minder kans 
bestaat dat het wetsvoorstel deze 
week nog wordt afgehandeld naarmate 
er meer wordt geïnterrumpeerd. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Mijnheer de Voorzitter! 
Mag ik toch nog één opmerking 
maken? 

De Voorzitter: U moet het zelf weten! 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Mevrouw Brouwer schakelt 
nu over op haar eigen opvatting, die 
ik uiteraard respecteer. Ik meen dat zij 
zich in een eerder stadium beriep op 
de opvatting van de heer Richard. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dat klopt. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Daar verwees ik naar. Die 
opvatting komt niet overeen met de 
interpretatie van mevrouw Brouwer. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Zo langza-
merhand wordt dit een 'welles-nietes'-
discussie. Dat spijt mij. Ik heb toch 
een andere interpretatie van de brief 
van commissaris Richard dan de 
staatssecretaris voor emancipatieza-
ken. Zij heeft gezegd dat ik de begrip-
pen 'gezinshoofd' en 'kostwinner' 
loskoppel van elkaar. Dat is juist. In de 
brief van commissaris Richard 
worden beide begrippen gebruikt. Er 
wordt heel duidelijk in gesteld dat het 
begrip 'kostwinner' niet neutraal kan 
worden opgevat. 

In een noot staat inderdaad dat het 
'zonder discriminerende nevenwerkin-
gen in rechte denkbaar is'. Dat zou 
pas zo zijn als er evenveel vrouwen 
als mannen op de arbeidsmarkt 
waren. Dat is in Nederland niet het 
geval. Dus kan de brief niet anders 
worden uitgelegd dan dat het begrip 
'kostwinner' in de Nederlandse situatie 
geen neutraal begrip is. Op 23 december 
zullen regering en parlement in 
Nederland waarschijnlijk niet zijn 
gekomen tot een aanpassing van de 
wetgeving aan de derde EG-richtlijn. 
Bij mijn weten zal het Europese Hof 
dan ook ongetwijfeld de omstandighe-
den in ogenschouw nemen waarin de 
richtlijn wordt toegepast. De regering 
moet daar rekening mee houden. 

Wij zijn nu in een moeilijke situatie 
terechtgekomen. Ik ben zeer benieuwd 
naar het standpunt van de regerings-
fracties. Het lijkt mij onverteerbaar dat 
er voor 23 december aanstaande geen 
wet zou zijn die is aangepast aan de 
derde EG-richtlijn. CDA en VVD-fractie 
hebben gezegd dat zij het sterk 
zouden opnemen voor vrouwen en 
dat zij zich zouden inzetten voor het 
uitvoeren van de derde EG-richtlijn. 
Zij zullen dan ook het initiatief moeten 
nemen om snel tot juiste wetgeving te 
komen; anders zal de datum die 
daarvoor is gesteld al gepasseerd zijn. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Dit wetsvoorstel heeft 
fundamentele aspecten en mijn fractie 
heeft hieraan de vorige week in de 
eerste termijn uitdrukking gegeven. Ik 
wil beide staatssecretarissen hartelijk 
danken voor hun beantwoording, die 
op hoofdlijnen de instemming van 
mijn fractie verwerft. 

Bij de tenuitvoerlegging van de 
derde richtlijn gaat het om gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
die in gelijke omstandigheden 
verkeren. Op dit ogenblik is niet aan 
de orde een doelstelling van dit 
kabinet waar mijn fractie erg genuan-
ceerd tegenaan kijkt, te weten de 
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emancipatiedoelstelling. Die moet 
integraal worden meegenomen - z o 
heb ik begrepen - bij de stelselherzie-
ning die wij in de loop van 1985 hier 
zullen bespreken. De verplichting rust 
op de nationale wetgever om discrimi-
natie naar geslacht uit te bannen. 

Voorzitter! Zowel uit de stukken als 
uit de beantwoording van de staatsse-
cretarissen heb ik goed begrepen, dat 
wij verplicht zijn tot een gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen, 
maar op welk niveau die gelijke 
behandeling zich zal voltrekken, wordt 
in volstrekte vrijheid door de nationale 
wetgever bepaald. Zij heeft wat 
betreft de vormgeving van de tenuit-
voerlegging van de richtlijnen daartoe 
de vrijheid. Dat is naar mijn mening 
een scharnierpunt in deze discussie. 
Staatssecretaris De Graaf heeft 
gezegd dat de noodzaak van aanpas-
sing vaststaat, maar hij heeft tevens 
opgemerkt dat wij een terughoudend 
beleid moeten voeren ten aanzien van 
versoepeling dan wel uitbreiding van 
uitkeringsrechten. Als wij het stelsel 
meer principieel beschouwen en 
herzien, is het immers mogelijk dat 
wi j in verlegenheid raken door de 
beslissingen die wij nu nemen. 

Met die benadering kan mijn fractie 
instemmen. Het kabinet heeft nog 
geen eindoordeel over die fundamen-
tele stelselherziening en over de meest 
gewenste structuur daarvan. Daarom 
moet nu ook angstvallig worden 
gewaakt tegen het vastleggen van 
structurele en principiële componenten. 

De integratie van de WW en de 
WWV kon helaas niet per 1 januari 
a.s. worden gehaald en daarom 
krijgen wij met deze interimoplossing 
te maken. Als wi j niet voldoen aan het 
voorstel van het kabinet, gaat ons dat 
zo'n 75 a 80 min. kosten, gelet op het 
feit dat de B-variant de minimumop-
lossing zou zijn in de context van de 
derde richtlijn. De staatssecretaris 
heeft de Kamer gezegd: zeg het maar, 
maar ik wil wel een afdoende dekking 
hebben. Een geopperde mogelijkheid 
is verkorting van de uitkeringsduur 
binnen de werkloosheidsvoorziening 
voor 23- tot 30-jarigen, op grond van 
een eventueel leeftijds- en arbeids-
duurcriterium, tot bij voorbeeld 
anderhalf jaar. In principe wil mijn 
fractie daarover best nadenken, maar 
dit zijn net zulke ingrijpende maatre-
gelen die niet in de voorbereiding zijn 
betrokken. Betrokkenen alsmede 
adviesorganen konden hierop niet 
inspelen en commentaar leveren. 
Bovendien leggen die varianten in 
wezen de keuzes ten aanzien van die 
fundamentele stelselherziening vast. 

Om deze redenen heeft mijn fractie 
geen enkele behoefte aan inbouw van 
deze variant in dit wetsvoorstel. 

Voorzitter! Ik heb laten doorscheme-
ren, dat mijn fractie kon en kan 
instemmen met dit wetsvoorstel, als 
het ten minste niet op wezenlijke 
punten wordt geamendeerd zoals is 
gesuggereerd in en buiten deze 
Kamer. 

Als het wetsvoorstel ongeamen-
deerd in stemming komt, zal mijn 
fractie ervoor stemmen. Maar zo ver 
is het nog niet, wij zijn met anderen 
benieuwd naar de inbreng van de 
vertegenwoordigers van de grote 
fracties in deze Kamer, met name 
naar die van het CDA en de VVD. 

Ik wijs tot slot nog even op het 
sociaal-psychologische effect dat deze 
maatregel toch ongetwijfeld met zich 
draagt en ik leg nog even de vinger bij 
de genuanceerde benadering vorige 
week van staatssecretaris Kappeyne 
van de Coppello ten aanzien van het 
begrip 'discriminatie'. Dat is ongelijke 
behandeling in overigens gelijke 
omstandigheden. De genuanceerde 
hantering van dit begrip in het debat 
van vorige week stond ons wel aan. 

D 
De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Het is zonder al te veel 
enthousiasme dat ik aan deze tweede 
termijn begin, nadat ik kennis heb 
genomen van het antwoord van de 
beide bewindslieden. Ik dank hen 
voor de poging die zij in het werk 
hebben gesteld om de Kamer ervan te 
overtuigen dat het onderhavige 
wetsvoorstel in overeenstemming is 
met de Derde Richtlijn. Dat is uiter-
aard iets waar ik in het verloop van 
mijn betoog nog uitvoerig op hoop 
terug te komen. 

Ik begin met een reactie op een 
opmerking van mevrouw Dales in 
haar eerste termijn over discriminatie 
in haar algemeenheid. Ik vind het 
ongelukkig dat zij voor haar verhaal 
een afronding heeft gekozen die erop 
neerkwam dat er een vergelijking zou 
kunnen worden getrokken met de 
manier waarop in Zuid-Afrika met 
discriminatie wordt omgegaan. Zij 
zei: Zo is het in Zuid-Afrika en zo is 
het in Nederland. Ik geloof dat een 
dergelijke vergelijking zeker in de 
discussie die wij hier voeren geen pas 
geeft. 

Mevrouw Dales (PvdA): Ik zal dat 
straks vanaf de katheder nog eens 
haarfijn uitleggen. 

De heer Linschoten (VVD): Daar hoop 
ik dan op, Voorzitter, en dan wacht ik 

met belangstelling af wat mevrouw 
Dales in dat opzicht heeft toe te 
voegen aan hetgeen zij in eerste 
termijn heeft opgemerkt. 

Beide staatssecretarissen zijn in hun 
antwoord begonnen met het maken 
van een heel nadrukkelijk onderscheid 
tussen aan de ene kant de strekking 
van de Derde Richtlijn en aan de 
andere kant de emancipatiedoelstellin-
gen van het kabinet, doelstellingen 
die naar hun opvatting verder gaan 
dan de derde richtlijn voorschrijft. Ik 
ben dat op zich zelf met beide bewinds-
lieden eens. De strekking van de 
Derde Richtlijn is evenwel buitenge-
woon relevant in dit geheel, te meer 
daar - dat is een discussie die eigenlijk 
door de heer Leerling aangewakkerd 
is - het politiek bepaald moet worden 
hoe gelijk gelijk is. Op deze vraag van 
de heer Leerling is staatssecretaris 
Kappeyne van de Coppello ingegaan. 

Als VVD-fractie zijn wij het eens met 
de staatssecretaris dat de vraag hoe 
gelijk gelijk is, inderdaad politiek 
beantwoord moet worden. Naar 
onze opvatting is die vraag zes jaar 
geleden al beantwoord. Toen heeft de 
Nederlandse wetgever ingestemd met 
een derde richtlijn van de Europese 
Gemeenschappen en toen is dus dat 
politieke oordeel gevallen van hoe 
gelijk gelijk moet zijn als het gaat om 
sociale zekerheid. Ik ben derhalve van 
mening dat het niet zinnig is om die 
discussie uitvoerig te voeren, aange-
zien het hierbij gaat om een interim 
wetsontwerp dat niet meer beoogt 
dan de regeling in overeenstemming 
te brengen met de derde richtlijn. 

De emancipatiedoelstelling zoals 
die door de beide staatssecretarissen 
uiteen is gezet, deelt de VVD-fractie 
volledig. Wij hebben er goede nota 
van genomen dat het regeringsstand-
punt, zoals dat is ingenomen in het 
concept-beleidsplan emancipatie en 
in de adviesaanvrage aan de Sociaal-
Economische Raad en de Emancipatie-
raad over de stelselwijziging, erop 
neerkomt dat daar, waar het zometeen 
gaat om een integratie van de Werk-
loosheidswet en de Wet werkloos-
heidsvoorziening, de regering van 
mening is dat het kostwinnersbeginsel 
moet worden afgeschaft. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik de heer Linschoten 
een vraag stellen? De staatssecretaris 
heeft heel uitdrukkelijk een onderscheid 
gemaakt tussen werknemersverzekerin-
gen en hetgeen uit de collectieve 
middelen, uit de schatkist, betaald 
wordt. Hij zegt: dat valt eigenlijk niet 
op dezelfde wijze onder de Derde 
Richtlijn. Ik begrijp uit het betoog van 
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de heer Linschoten dat hij dat onder-
scheid eigenlijk niet wenst over te 
nemen, of onderschrijft. 

De heer Linschoten (VVD): U mag dat 
niet opmaken uit hetgeen ik zojuist 
heb gezegd, maar in dat opzicht ben 
ik het op zich zelf wel met u eens. Ik 
kom daar in het vervolg van mijn 
betoog nog uitvoerig op terug. Maar 
het heeft in ieder geval niets te maken 
met het onderscheid strekking Derde 
Richtlijn en algemene emancipatiedoel 
stelling, wat ik op dit moment aan het 
bespreken was. 

Het derde punt dat ik aan de orde 
wil stellen, is de vraag in hoeverre de 
regering naar aanleiding van dit debat 
een aantal conclusies trekt. In hoeverre 
zal er rekening worden gehouden met 
de wijze waarop naar het oordeel van 
de Tweede Kamer de Derde Richtlijn 
geïnterpreteerd moet worden. In 
eerste termijn heb ik daarover een 
vraag gesteld. De staatssecretaris 
heeft daarop geantwoord dat pas in 
het kader van de complete stelselwij-
ziging het uiteindelijke doel bereikt zal 
worden. Pas dan zal rekening worden 
gehouden met de uitkomsten van 
deze discussie. Ik wil mijn vraag 
herhalen en de staatssecretaris in 
overweging geven om nadrukkelijk uit 
te spreken dat, indien naar aanleiding 
van de behandeling van dit wets-
ontwerp komt vast te staan dat de 
Tweede Kamer van mening is dat een 
kostwinnersregeling die geldt voor de 
WWV in strijd is met de Derde 
Richtlijn, de regering bij toekomstige 
wetgeving dat uitgangspunt zal 
honoreren. Wij moeten niet steeds als 
er wetsontwerpen behandeld worden 
die getoetst moeten worden aan de 
Derde Richtlijn, dezelfde discussie 
voeren. 

Staatssecretaris De Graaf heeft 
uitvoerig gewezen op de consequen-
ties verbonden aan het beginsel van 
gelijke behandeling. De strekking van 
zowel de Tweede als de Derde 
Richtlijn is dezelfde. Ik blijf echter op 
mijn standpunt staan. De staatssecre-
taris heeft dat in zijn antwoord ook 
niet weersproken. Mijn standpunt is 
het volgende. Als het gaat om het 
beginsel van gelijke behandeling, dan 
bestaat er geen verschil tussen artikel 
119 van het EG-verdrag, de Eerste 
Richtlijn, de Tweede Richtlijn en de 
Derde Richtlijn. Voor zover er een 
verschil is, bestaat dat uit de interpre-
tatie van het kostwinnersbeginsel. 

Ik kom daar straks op terug. De 
staatssecretaris heeft nadrukkelijk 
aangegeven dat als wij praten over 

een kostwinnersbeginsel zoals dat 
aan de orde is geweest bij de Tweede 
Richtlijn - het kostwinnersbeginsel 
in geval van ontslag of aanstelling bij 
een bedrijf - dit fundamenteel van 
betekenis verschilt met het begrip 
kostwinnersbeginsel dat hierbij aan 
de orde is. Ik ben het van harte eens 
met dit antwoord van de staatssecre-
taris. Wij moeten dan ook vaststellen 
dat er geen sprake kan zijn van 'een' 
kostwinnersbeginsel. Er zijn verschil-
lende soorten kostwinnersbeginselen, 
die op verschillende manieren 
geregeld kunnen worden. Al deze 
kostwinnersbeginselen zullen afzon-
derlijk getoetst moeten worden aan 
de Derde Richtlijn. In het ene geval zal 
er wel en in het andere geval geen 
sprake zijn van strijdigheid met de 
Derde Richtlijn. 

Ten aanzien van het beginsel van 
gelijke behandeling moeten er naar 
het oordeel van de bewindslieden 
twee vragen gesteld worden. De 
eerste vraag is: wat betekent in de 
Richtlijnen het verbod van indirecte 
discriminatie in het algemeen? De 
tweede vraag luidt: is het stellen van 
een kostwinnerseis in strijd met de 
Richtlijnen? 

Over de eerste vraag die de staats-
secretaris gesteld heeft, bestaat 
volkomen duidelijkheid. Daarover 
bestaat ook tussen de Kamer en de 
regering geen verschil van mening. 
Die duidelijkheid is ontstaan door het 
Jenkins/Kingsgate-arrest. Daarin 
wordt nadrukkelijk vermeld dat bij het 
vermoeden van discriminatie objectie-
ve en gerechtvaardigde gronden 
zullen moeten worden bewezen. 

De tweede vraag die de staatssecre-
taris stelt, is naar mijn opvatting 
onjuist. Ik kom dan weer terug op de 
verschillende kostwinnersbeginselen 
die mogelijk zijn. De vraag is niet of 
het stellen van een kostwinnerseis in 
strijd is met de Richtlijnen. De vraag is 
of het ministerieel besluit van 5 april 
1976 in strijd is met de Derde Richtlijn. 
In dat besluit is de kostwinnerseis 
voor de WWV opgenomen. Ik herhaal 
dat het om die specifieke kostwinners 
eis gaat en niet om 'een' kostwinners-
eis. Wij hadden in eerste termijn al 
vastgesteld dat een kostwinnersbepa-
ling wel degelijk mogelijk is. Naar 
aanleiding van de Tweede Richtlijn 
zijn er al enkele voorbeelden genoemd. 
Degenen die beweren dat het huidige 
wetsontwerp niet in overeenstemming 
is met de Derde Richtlijn, hebben in 
eerste termijn al aangegeven dat als 
het gaat om het geven van minimale 
bescherming of om bepaalde toeslag-
systemen, dit niet absoluut in strijd 
behoeft te zijn met de Derde Richtlijn. 

Het gaat dus om de kostwinnerseis 
die in de WWV gesteld wordt. 

Wat houdt die kostwinnerseis in? 
Wat houdt het ministeriële besluit in 
waarin bepaald is wie wel en wie niet 
kostwinner is? Dat besluit houdt het 
volgende in. Naarmate het inkomen 
van een man hoger is, stijgt het 
percentage van het inkomen dat de 
vrouw moet verdienen, wil zij in 
aanmerking komen voor het kostwin-
nerschap. Als het percentage 25 is, zal 
de vrouw 1,25 maal het minimumloon 
moeten verdienen. 

Het percentage van 50 geldt 
wanneer er sprake is van een inkomen 
tussen een-en-een-kwart en anderhalf 
maal het wettelijk minimumloon en 
het percentage van 75 geldt in het 
geval er sprake is van een inkomen 
dat hoger is dan anderhalf maal het 
minimumloon. Met andere woorden: 
het is mogelijk dat een vrouw die f700 
bijdraagt aan het gezinsinkomen, 
gelet op dit ministeriële besluit, wordt 
geaccepteerd in het kader van onze 
sociale zekerheid als kostwinner. Het 
is anderzijds ook mogelijk dat een 
collega van die vrouw die aanzienlijk 
meer verdient dan die f700, bij 
voorbeeld meer dan f2000, niet wordt 
gezien als kostwinner. Daar zit een 
heel nadrukkelijk verschil in. Dat is de 
kostwinnersregeling waarover wij het 
hebben; dat is de kostwinnersregeling 
die wij in het kader van dit debat 
zullen moeten toetsen aan de derde 
richtlijn van de EG. 

Het gaat om de vraag of daarvan de 
redelijkheid en de objectiviteit aan te 
tonen is. Ik meen overigens dat die 
.discussie op dit moment niet zo gek 
veel zin heeft omdat de regering zich 
bij het aantonen van de objectiviteit 
en de redelijkheid om het vermoeden 
van discriminatie te weerleggen 
helemaal niet beroept op de vraag of 
er sprake kan of mag zijn van een 
kostwinnerseis. 

De regering wenst het vermoeden 
van discriminatie te weerleggen, niet 
met een beroep op dat ministeriële 
besluit, niet met een beroep op de 
manier waarop in Nederland deze 
kostwinnersregeling is bepaald. De 
regering probeert dat vermoeden van 
discriminatie te weerleggen door een 
beroep te doen op beide basisprincipes 
die ten grondslag liggen aan het 
ministeriële besluit van 5 april 1976. 
Dat zal in dit debat aan de orde 
moeten komen. Ik heb dat in eerste 
termijn al gezegd. Tot mijn spijt heb ik 
moeten vaststellen dat de staatssecre-
taris daarop niet is ingegaan. 

Wat zijn die beide basisprincipes? 
Valt daar de redelijkheid en de 
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objectiviteit van aan te tonen? Het 
eerste basisprincipe is dat een 
uitkering wenselijk is indien het 
gezinsinkomen relatief laag is. Het 
tweede basisprincipe is, dat een 
voorziening wenselijk is indien het 
aandeel dat de partner in het totale 
gezinsinkomen levert relatief groot is. 
Van andere zijden, bij voorbeeld door 
de Raad van State, is al opgemerkt 
dat het alleen al taalkundig buitenge-
woon moeilijk aan te tonen is of 
hierbij sprake is van een zekere mate 
van objectiviteit. Toch wil ik dit punt 
de regering heel nadrukkelijk voorhou-
den. Deze twee basisprincipes worden 
aangeroepen als het gaat om het 
verdedigen, het bewijzen van een 
objectieve en redelijke grond. Als er al 
sprake zou kunnen zijn van het 
aantonen van de redelijkheid - daar-
over wordt verschillend gedacht, maar 
wat dat betreft wil ik het kabinet het 
voordeel van de twijfel geven, - valt 
nog niet aan te tonen dat bij deze 
basisprincipes, die gebaseerd zijn op 
een inkomenspolitieke opvatting, 
sprake is van een objectieve reden. 

Naar mijn stellige overtuiging leidt 
de kostwinnerseis waarover wij hier 
praten tot indirecte discriminatie in 
het kader van de derde richtlijn. Het 
betreft basisprincipe waarvan naar 
mijn stellige overtuiging de objectieve 
en redelijke grond niet aan te tonen is. 
In ieder geval heeft de regering dit tot 
nu toe niet aangetoond. 

Het zou bovendien buitengewoon 
merkwaardig zijn als het kabinet bij 
het aanvoeren van objectieve en 
redelijke gronden onder een bepaalde 
Europese richtlijn met een dwingend 
karakter probeert uit te komen, indien 
hetgeen waarop het een beroep doet 
iets is wat de Nederlandse wetgever 
zelf heeft vastgesteld. Het realiseren 
van een koninklijk besluit, een 
algemene maatregel van bestuur of 
een ministerieel besluit kan er toch 
niet toe leiden dat je je daarop zou 
kunnen beroepen om onder dwingend 
Europees recht uit te komen? Dat kan 
nooit de bedoeling zijn geweest van 
de Europese wetgever. Ik kan mij ook 
niet voorstellen dat het Europese Hof 
van justitie daarmee genoegen zou 
nemen. Graag krijg ik een concreet 
antwoord van het kabinet op dit punt. 

Vervolgens maak ik nog enkele 
opmerkingen over de brief van 
commissaris Richard. Daarover is 
zojuist al het een en ander gezegd. De 
regering heeft gezegd dat de onders-
hands verkregen informatie, nadat de 
brief is gekomen, erop neerkomt dat 
de commissaris met deze brief niets 

anders heeft bedoeld te zeggen dan al 
in het voortgangsverslag stond. Ik zal 
niet op de brief ingaan. Dat is zoeven 
al gebeurd. Ik geef het de staatssecre-
taris toe dat die brief wat mist laat. 
Het voortgangsverslag zelf laat naar 
mijn stellige overtuiging echter geen 
enkele mist. Mevrouw Brouwer heeft 
dat al aangegeven. Zij heeft de 
definities op blz. 8, onder punt h 
geciteerd van het begrip 'gezinshoofd' 
en het begrip 'kostwinner'. In de 
conclusie van het geheel gaat het om 
deze begrippen. Daarmee wordt dus 
bedoeld 'gezinshoofd' en 'kostwinner'. 
Beide begrippen zijn dus nevenge-
schikt. 

Er is inderdaad een voetnoot bij, 
waarin staat dat de hoedanigheid van 
een kostwinner zonder discrimineren-
de nevenwerking in rechte denkbaar 
is. Dat is uiteraard zo, maar ik heb 
zojuist al aangegeven dat er tal van 
kostwinnersbeginselen mogelijk zijn. 
Men kan zich afvragen in hoeverre 
deze voetnoot betrekking heeft op bij 
voorbeeld de kostwinnersregeling 
zoals die in het ministeriële besluit 
staat. Daarvoor heb ik van de regering 
in ieder geval nog geen argument 
gehoord, als dit al aanwezig zou zijn. 
Indien de regering bereid is, dit aan te 
tonen, hoor ik dit heel graag in haar 
antwoord. 

Duidelijk is dat dit wetsontwerp 
nadeliger uitwerkt voor vrouwen dan 
voor mannen. Er is dus een vermoeden 
van discriminatie. Dat geeft de 
regering zelf toe en dat is ook niet 
weersproken. Dan moet dus bewezen 
worden dat daarvoor objectieve en 
gerechtvaardigde gronden aanwezig 
zijn. Naar het oordeel van de VVD-frac-
tie is dat bewijs niet geleverd en is dit 
ook niet te leveren. De staatssecretaris 
zegt slechts in zijn beantwoording en 
tot vijf maal toe in interrupties, dat het 
zijn overtuiging, zijn opvatting is dat 
dit wetsontwerp in overeenstemming 
is met de richtlijn. Met alle respect, 
het gaat echter niet om zijn opvatting 
maar om de argumenten die tot die 
opvatting hebben geleid. Sterker nog, 
het bewijs zal moeten worden 
geleverd dat die opvatting een juiste 
is. Noch in de stukken noch in de 
beantwoording van de regering heb ik 
dat bewijs gevonden. 

Staatssecretaris De Graaf: U be-
schouwt dit althans als onvoldoende 
bewijs. 

De heer Linschoten (VVD): Dat heb ik 
heel nadrukkelijk naar voren gebracht. 
Ik heb er echter bij gezegd dat het 
naar mijn opvatting onmogelijk is, dat 
bewijs te leveren. Dat is de opvatting 
van de VVD-fractie. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat 
respecteer ik. Ik heb, zoals u weet, in 
de stukken een andere opvatting 
verkondigd. 

De heer Linschoten (VVD): De staats-
secretaris kan van mij niet verwachten 
dat ik hier namens een andere dan de 
VVD-fractie spreek. Als ik een opvatting 
naar voren breng, is dat dus de 
opvatting van de VVD-fractie. 

De heer Schutte (GPV): Ik kom nog 
even terug op het punt dat de heer 
Linschoten zoeven heeft afgerond, in 
relatie met wat hij in de vorige termijn 
heeft gezegd. Hij zei toen dat variant-B 
voor zijn fractie een minimumvariant 
zou zijn, dus nog juist acceptabel als 
overgangsregeling. Als hij nu zegt dat 
er een vermoeden van discriminatie is 
bij de bestaande regeling en dat het 
bewijs niet te leveren is dat er objec-
tieve, gerechtvaardigde omstandighe-
den zijn die dat vermoeden ongedaan 
maken, komt hij dan ook nu nog tot 
de conclusie dat variant-B nog juist 
acceptabel zou zijn? 

De heer Linschoten (VVD): Ik breng 
een correctie aan in de weergave van 
de heer Schutte van wat ik in eerste 
termijn heb gezegd. Ik heb niet 
gezegd dat die B-variant, indien het 
om een interimvoorziening gaat, 
minimaal acceptabel zou zijn. Ik heb 
naar voren gebracht dat die B-variant 
naar de opvatting van de VVD: 
fractie, minimaal voldoet aan 
hetgeen waartoe de derde richtlijn 
verplicht. Indien die B-variant door 
middel van een amendement naar 
voren zou zijn gebracht en daar een 
solide financiering voor aanwezig zou 
zijn geweest, voorgesteld door de 
indieners van het amendement, dan 
zou heel wel de mogelijkheid hebben 
kunnen bestaan dat een groot deel 
van de Kamer, inclusief de VVD-fractie, 
bereid zou zijn geweest, een dergelijk 
amendement in te dienen. In tal van 
gesprekken ging het de afgelopen 
weken over de mogelijkheid van het 
al dan niet indienen van de B-variant. 
Ik heb tot mijn spijt moeten vaststellen, 
dat er op dit moment naar mijn 
overtuiging geen kamermeerderheid 
is die bereid is, de B-variant in te 
dienen en daarvoor tegelijkertijd een 
solide financiering aan te geven. 
Zolang het niet mogelijk is een solide 
financiering boven tafel te krijgen, is 
het ondenkbaar dat wij in het wilde 
weg een B-variant door middel van 
een amendement zouden indienen, 
gezien de financiële consequenties 
daarvan. 
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De heer Schutte (GPV): Dat lijkt mij 
uitstekend. U acht de B-variant, als 
hier een dekking voor gevonden zou 
zijn, onder de gegeven omstandighe-
den acceptabel. Mij is dan toch niet 
duidelijk hoe u kunt zeggen dat de 
huidige situatie, die voor de meeste 
van de bestaande gevallen niet 
wezenlijk verandert, een vorm van 
discriminatie inhoudt. 

De heer Linschoten (VVD): Dat is een 
vorm van discriminatie die gelegen is 
in een aantal rechten die zijn ontstaan 
vóór 23 december 1984. U weet dat die 
situatie is gebaseerd op de huidige 
WWV, met de daarin bestaande 
kostwinnersregeling. Die regelingen 
vonden wij als VVD-fractie niet accep-
tabel. Als wij het over de periode voor 
23 december hebben, staat in ieder 
geval vast dat de Europese richtlijn 
nog niet van kracht was en dat dus, 
voor zover het over die periode gaat, 
de toetsing aan de Derde Richtlijn niet 
behoeft plaats te vinden. 

De heer Schutte (GPV): De derde 
richtlijn geldt toch niet alleen voor 
nieuwe gevallen of voor gevallen die 
na 23 december worden gewijzigd? 

De heer Linschoten (VVD): Het gaat 
om recöten op WWV die ontstaan na 
23 december. Daar moet naar mijn 
overtuiging minimaal aan worden 
voldaan. De opvatting van de VVD-f rac-
tie is dat er überhaupt niet met een 
kostwinnersregeling moet worden 
gewerkt als het om de werkloosheids-
voorziening gaat. Dat is een politiek 
oordeel. Als antwoord op de vraag 
waartoe de derde richtlijn ons ver-
plicht, heb ik gezegd dat naar onze 
opvatting een regeling zonder 
kostwinnerseis zou moeten hestaan 
voor de mensen die na 23 december 
recht krijgen op WWV. Dat heb ik 
geprobeerd aan te geven, zonder 
daarmee te willen beweren dat dit 
naar het oordeel van de VVD-fractie 
de meest wenselijke eindoplossing 
zou zijn. 

De heer Schutte (GPV): Ik heb geen 
enkel argument gehoord waaraan u 
kunt ontlenen dat de werking van de 
Derde Richtlijn zich zou beperken tot 
de gevallen die na 23 december recht 
zouden krijgen op WWV. Het lijkt mij 
heel vreemd dat dit de strekking van 
de Derde Richtlijn zou zijn. 

De heer Linschoten (VVD): Ik ben het 
oneens met u. De derde richtlijn kent 
een overgangsperiode van zes jaar. In 
die periode mogen er geen verslech-
teringen worden aangebracht, maar 

er behoeft ook niet te worden voldaan 
aan de richtlijn. Die periode van zes 
jaar houdt op 23 december aanstaande 
op. Dat betekent dat er een uitdrukkelijk 
verschil bestaat tussen de periode tot 
23 december en de periode daarna. 
Daar speelt met name de B-variant 
heel goed op in. 

De heer Schutte (GPV): Dat houdt dan 
in dat de richtlijn tot gevolg heeft, dat 
de ene ongelijkheid wordt vervangen 
door de andere ongelijkheid? 

De heer Linschoten (VVD): Dat is 
tijdelijk inderdaad het geval. Die 
situatie zal tot het moment van de 
stelselwijziging inderdaad blijven 
bestaan. 

De heer Schutte (GPV): Dat 'tijdelijke' 
is alleen het gevolg van het feit dat 
het hier om een tijdelijke regeling 
gaat. In uw redenering is het geen 
kwestie van tijdelijkheid. Het zou net 
zo goed definitief kunnen zijn. Dat kan 
nooit de strekking van de richtlijn zijn. 

De heer Linschoten (VVD): Die situatie 
kan niet definitief zijn, omdat op het 
moment dat de stelselwijziging aan 
de orde komt, er heel nadrukkelijk 
sprake is van een geïntegreerde 
werkloosheidsregeling, waarbij geen 
sprake is van een kostwinnersbeginsel. 
Ik ben dan ook van mening dat wij 
een onderscheid moeten maken 
tussen de periode voor en die na 23 
december. Dat heb ik in eerst termijn 
aangegeven. 

Mijnheer de Voorzitter! Het laatste 
punt dat ik in deze termijn aan de 
orde wil stellen, betreft de vraag of 
het interessant en relevant is om te 
weten of het gaat om een regeling die 
uit rijksmiddelen wordt betaald, dan 
wel of het gaat om een regeling die 
gebaseerd is op premiebetaling en er 
derhalve sprake is van een equivalen-
tiebeginsel. Naar het oordeel van de 
VVD-fractie is dat geen relevant 
onderscheid. Om te beginnen niet, 
omdat de regering zelf al aangeeft dat 
de WWV onder de strekking van de 
derde richtlijn valt. Dit wetsontwerp is 
ingediend omdat de regering dat 
gegeven accepteert. Verder is het 
alleen maar een regeling die qua 
financiering gefiscaliseerd is. In tal 
van andere EG-lid-staten is een 
aanzienlijk groter deel van het stelsel 
van sociale zekerheid gefiscaliseerd. 
In het voortgangsverslag van de 
commissie blijkt ook heel nadrukkelijk 
dat al die gefiscaliseerde regelingen 
onder de reikwijdte van de richtlijn 
vallen. 

Naar het oordeel van de VVD-fractie 
is er, indien dit wetsontwerp wordt 

aangenomen, sprake van een vermoe-
den van discriminatie. Dat vermoeden 
wordt niet weggenomen doordat 
objectieve en redelijke gronden 
worden aangevoerd door het kabinet. 
De VVD-fractie is van mening dat 
mannen en vrouwen gelijk moeten 
worden behandeld. Gelijke behande-
ling betekent: gelijke plichten en 
gelijke rechten. Ten aanzien van het 
opleggen van gelijke plichten aan 
vrouwen is er in de afgelopen periode 
al erg veel gebeurd. Het is nu tijd dat 
er ook aan gelijke rechten wordt 
gedacht. Dit wetsontwerp voldoet 
daar naar onze opvatting niet aan. 
Naar de opvatting van de VVD-fractie 
voldoet dit wetsontwerp ook niet aan 
hetgeen waartoe de derde richtlijn 
van de Europese Gemeenschappen 
ons verplicht. Ik moet derhalve tot de 
conclusie komen dat de VVD-fractie 
op grond van die overwegingen niet 
de vrijheid heeft om dit wetsontwerp 
te steunen. 

De heer Willems (PSP): Wat moet er 
volgens de heer Linschoten dan wel 
gebeuren? Als hij zegt dat ten minste 
variant-B, eventueel variant-A, moet 
worden toegepast, dan ligt de verant-
woordelijkheid bij de VVD-fractie om 
de derde EG-richtlijn op die wijze te 
doen uitvoeren. Het niet steunen van 
het wetsontwerp - dat is zijn goed 
recht - betekent dat de oude wet van 
kracht blijft en die is per definitie zeer 
discriminerend voor vrouwen. De 
VVD-fractie moet dan maar met een 
alternatief komen. 

De heer Linschoten (VVD): Om te 
beginnen staat het nog niet vast dat 
er geen meerderheid in de Kamer is 
voor dit wetsontwerp. Er moeten nog 
meer mensen het woord voeren. Stel 
dat inderdaad een overgrote meerder-
heid in deze Kamer met mij van 
oordeel zou zijn dat dit wetsontwerp 
niet in overeenstemmig is met de 
derde richtlijn, dan dient het wets-
ontwerp verworpen te worden en 
moet de regering zo snel mogelijk een 
nieuw wetsontwerp aan de Kamer 
aanbieden. In dat wetsontwerp moet 
dan wel rekening zijn gehouden met 
de opvatting die de Kamer naar voren 
heeft gebracht en derhalve in over-
eenstemming zijn met de derde 
EG-richtlijn. 

De heer Willems (PSP): Ik begrijp, dat 
de heer Linschoten een amendement 
van mij niet steunt, terwijl hij het 
hiermee wel eens is. Hij steunt het 
niet, omdat het niet van de kant van 
de regeringsfracties komt. 
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De heer Linschoten (VVD): Neen. Niet 
alleen ik ben het eens met dat amen-
dement, maar ook de staatssecretaris-
sen hebben aangegeven, dat zij daar 
uiteindelijk uit willen komen. Uitvoe-
ring van dit amendement kost op 
korte termijn f245 min. Hiervoor 
wordt geen dekking aangegeven. Het 
amendement is onvoldoende voorzien 
van een solide financiële ondergrond. 
Het is bekend, dat de fractie van de 
VVD nooit voorstellen steunt, die 
onvoldoende financieel solide zijn. 

De heer Willems (PSP): De VVD doet 
aan de lopende band voorstellen, 
waarbij geen dekking aanwezig is: 
uitstel van de Ziektewet, voordeurde-
lersregeling, enz. Ook als de voorstel-
len van de regering worden afgewacht, 
zal toch naar dekking moeten worden 
gezocht. Ik ben bereid die dekking 
straks aan te geven. Het ontslaat de 
VVD echter niet van de plicht dekking 
voor dat bedrag van f245 min. te 
zoeken. Het is geen handel, maar het 
effectueren van rechten. 

De heer Linschoten (VVD): Ik ben het 
volstrekt met u eens. De schriftelijke 
voorbereiding van dit wetsontwerp 
heeft in overduidelijke zin aangetoond, 
dat er kamerbreed buitengewoon veel 
kritiek op het wetsontwerp was. 
Indien de regering niet bereid is met 
die gerechtvaardigde kritiek rekening 
te houden - tijdens de schriftelijke 
voorbereiding is de regering niet in 
staat geweest de aangedragen 
argumenten te weerleggen - dan rust 
in eerste instantie de verantwoordelijk-
heid op de regering. Indien het 
wetsontwerp wordt verworpen, dient 
zij de Kamer opnieuw een wetsontwerp 
aan te bieden, waarin wordt voldaan 
aan hetgeen de derde richtlijn ons 
voorschrijft. 

Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil beginnen met mij te 
richten tot de heer Linschoten. In 
verband met discriminatie heb ik de 
woorden 'Nederland' en 'Zuid-Afrika' 
in mijn mond genomen. Ik heb niet 
beweerd, dat je even goed een 
gehuwde vrouw in Nederland als een 
zwarte burger van Zuid-Afrika kunt 
zijn. Ik heb ook niet het recht een 
oordeel te vellen. Discriminatie dient 
te worden opgeheven, zo heb ik 
gezegd. Niemand is ervoor, dat 
discriminatie ontstaat of blijft bestaan. 
Helaas komt het altijd zo ongelegen. 

Degenen, die aan de positieve zijde 
van de balans van macht, mogelijkhe-
den, perspectieven, rechten zitten, zijn 
altijd traag en vinden altijd redenen 
om de balans niet in evenwicht te 

brengen. Dat nu doet de heer Linscho-
ten bij uitstek. Hij houdt een fantastisch 
verhaal - ik ben bereid daarvan een 
deel over te nemen - , is zich bewust 
van zijn verantwoordelijkheid, maar 
ach het kost zoveel. Hoelang wist 
de heer Linschoten al, dat hij verplicht 
was een dekking aan te geven? Welke 
inspanningen heeft hij zich getroost 
om een dekking te zoeken? Welke 
bijdrage levert de heer Linschoten 
anders dan een verbale? 

Ik verklap geen geheimen, als ik 
zeg, dat mijn fractie ook tegen het 
wetsontwerp zal stemmen. De heer 
Linschoten weet zeer wel, dat hij met 
open ogen aanstuurt - er zijn er 
misschien wel meer, die dit doen - op 
verwerping van het wetsontwerp. Al 
zijn verhalen over het opheffen van de 
discriminatie struikelen over het geld. 
Degenen, die de macht en de moge-
lijkheden in handen hebben, willen 
deze zaak tegenhouden. 

De heer Linschoten (VVD): Ik maak 
daar bezwaar tegen, Voorzitter! 
Mevrouw Dales heeft uit mijn verhaal 
in eerste termijn heel goed kunnen 
begrijpen dat het nooit zo kan zijn, dat 
financiële belemmeringen ons ervan 
weerhouden een wetsvoorstel op te 
stellen dat in overeenstemming is met 
de derde richtlijn. Ik ben van mening 
dat financiële belemmeringen ook op 
dit moment geen enkel blok aan het 
been kunnen zijn. Als echter in deze 
Kamer wijzigingsvoorstellen aan de 
orde zijn, die tot gevolg hebben dat 
iets anders gebeurt dan de regering 
heeft voorzien in haar wetgeving en 
iets anders gebeurt in financiële zin, 
mag van de Kamer verwacht worden 
dat dergelijke voorstellen gepaard 
gaan met een solide financiële 
onderbouwing. 

Ik moet vaststellen dat ik tot nu toe 
niet van mevrouw Dales heb gehoord 
dat zij bereid is een wijzigingsvoorstel 
te voorzien van een dergelijke solide 
financiële onderbouwing. Zij kan van 
een regeringspartij moeilijk verwach-
ten dat zij akkoord gaat met wijzigings-
voorstellen die gaten schieten, die 
een onvoldoende financiële onderbou-
wing hebben, juist als het gaat om 
zo'n belangrijk iets als het realiseren 
van gelijke rechten. De mensen, die 
deze gelijke rechten moeten krijgen, 
hebben er ten minste recht op dat die 
rechten in financiële zin voldoende 
solide onderbouwd zijn. 

Mevrouw Dales (PvdA): Wat ik niet van 
een regeringspartij kan verwachten is 
nogal wat, maar dat is niet aan de 
orde. Ik verwacht van de fractieverte-
genwoordiger van de VVD dat hij 

aangeeft welke inspanningen hij zich 
ten minste heeft getroost om ervoor 
te zorgen dat dit ongeluk niet kon 
gebeuren. Ik ben niet op de proppen 
gekomen met mooie verhalen, 
mijnheer Linschoten. U hebt tegen de 
heer Faber, de spreker namens de 
CDA-fractie, op lokkende toon geroe-
pen: wilt u geen amendement 
indienen? Ik ben bereid het mee te 
tekenen, zei u, om van ondersteunen 
maar te zwijgen. De vraag richt zich 
op uw verantwoordelijkheid. U 
vertegenwoordigt een regeringspartij 
en u beperkt zich thans tot mooie 
woorden. Dat deed u ook al eerder. 

De heer Linschoten (VVD): Nee, 
mevrouw Dales, u beperkt zich tot 
mooie woorden. 

Mevrouw Dales (PvdA): Ik mag dat 
trouwens ook best, eerlijk gezegd. 

De heer Linschoten (VVD): Ik maak er 
bezwaar tegen dat op zo'n onserieuze 
wijze over het schieten van financiële 
gaten wordt gesproken. Daar, waar 
het gaat om financiële voorstellen heb 
ik een vraag aan het kabinet gesteld. 
Daarop is een antwoord gekomen. De 
staatssecretaris heeft gezegd op 
welke wijze een solide financiële 
onderbouwing te bedenken is van dit 
soort wijzigingsvoorstellen. Ik heb 
moeten vaststellen dat er in de Kamer 
een meerderheid is, inclusief de 
fractie van mevrouw Dales, die niet 
bereid is, een dergelijke financiële 
onderbouwing te accepteren. Dat zijn 
de feiten. 

Mevrouw Dales (PvdA): Ach, dat is 
nou toch jammer. Ik begrijp hieruit 
dat wij toch nog wat meer macht 
hebben dan ik weidacht. 

Mijnheer Linschoten, laten wij 
elkaar niets wijsmaken. De regerings-
partijen hebben thans in deze Kamer 
de meerderheid. Zij betwisten elkaar 
om het hardst de voorrang om het 
nemen van de bocht ten einde ervoor 
te zorgen dat die afschuwelijke 
discriminatie ophoudt. Het is betreu-
renswaardig, want het is u natuurlijk 
ook niet ontgaan dat die zes jaar 
inmiddels om zijn. Ik herinner mij nog 
zeer wel - het waren openbare 
debatten - dat ik op een andere plek 
hier - u kunt het zich niet herinneren, 
maar uw buurman de heer De Korte 
zeer wel - zat en dat er van de zijde 
van de fractie van de VVD bij mij 
buitengewoon krachtig op werd 
aangedrongen om eens op te schieten 
met die handel. Het is niemand 
ontgaan. U bent begonnen met die 
zaak te kapittelen, en terecht. 

Ik heb zojuist gezegd, dat ik bereid 
ben hele passages uit uw betoog te 
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citeren. U hebt de regering in het 
zadel geholpen en ik heb nog niet 
gemerkt dat u haar er weer uit wi l 
wippen. U hebt vastgesteld dat het zo 
niet kan en dat het voorstel, dat is 
gedaan, beneden de maat is. U laat 
het er nu op aan komen, het voorstel 
te laten vallen. En dan wordt het 
allemaal nog veel erger. Het geld zou 
er dan toch wel zijn, begrijp ik, maar 
een minderheid in de Kamer zou het 
vermoedelijk niet accepteren. Kom 
nou, dat gelooft toch niemand? 

De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Dit is volstrekte flauwe-
kul, zeker nu de regering voornemens 
is - dat is een- en andermaal gezegd; 
die voorstellen zijn in voorbereiding -
tussen nu en over een halfjaar in een 
structurele regeling iedere vorm van 
discriminatie volkomen weg te halen. 
Dat neemt niet weg dat ik van mening 
ben dat ook in die interim-periode er 
geen sprake kan zijn van discriminatie. 
Ik stel vast, dat het kabinetsbeleid, dat 
nu aan de orde is en dat gesteund 
wordt door onze fractie, in ieder geval 
leidt tot een situatie waarin in structu-
rele zin ook mevrouw Dales tevreden 
is en dat is meer dan wat gebeurd is 
in de periode waarin zij daarvoor 
verantwoordelijkheid droeg. 

Mevrouw Dales (PvdA): Ik kan dit niet 
zo gauw volgen. Ik.geloof dat wij nu 
buiten de orde geraken. 

U blijft mij het antwoord nog 
schuldig. U hebt elegante gebaren 
gemaakt naar de heer Faber om toch 
maar met een amendement te komen. 
U meent de verantwoordelijkheid te 
hebben voor het niet laten ontstaan 
van financiële 'gaten', maar u bent 
niet bereid die verantwoordelijkheid 
in te vullen. U koerst er rechtstreeks op 
aan, dat dit wetsvoorstel valt en dat 
een situatie intreedt die weliswaar 
niet heel veel erger is, maar beslist 
nog wel erger dan die van thans. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu 
tot het betoog dat ik voornemens was 
te houden. Er is in de tussentijd weer 
het nodige gebeurd. Dat heeft zich in 
belangrijke mate aan onze - ik zeg: 
onze waarneming onttrokken. Wij 
hebben wel diverse geruchten 
gehoord. De staatssecretaris is zo 
vriendelijk geweest aan het begin van 
dit debat mee te delen dat er niets 
nieuws was. Wij hebben wel vernomen 
dat de minister-president zich inmid-
dels via de media in het debat heeft 
begeven. Er is zo langzamerhand een 
merkwaardige en verwarrende 
situatie ontstaan. Wij gaan er nog 
steeds vanuit dat de adviesaanvragen 

aan de SER en de Emancipatieraad 
zoals gebruikelijk de ministerraad zijn 
gepasseerd en kabinetsstukken zijn. 
Ook gaan wij er nog steeds van uit dat 
de memorie van toelichting bij het 
wetsvoorstel alsmede het nadere 
rapport naar aanleiding van het 
advies van de Raad van State namens 
het kabinet door de hier aanwezige 
bewindslieden aan de Kamer zijn 
gezonden. Eveneens lijkt het mij dat 
er geen misverstand over kan bestaan 
dat het concept-beleidsplan Emancipa-
tie gedragen wordt door het kabinet. 
Welnu, in al die stukken staat, dat het 
kabinet - onverminderd - voornemens 
is de kostwinnersregeling uit de WWV 
te elimineren c.q. in de nieuwe 
werkloosheidswet geen nieuwe 
kostwinnerseis te stellen. Dit punt was 
met andere woorden van zodanig 
belang, dat het kabinet zich bij 
herhaling erover heeft uitgesproken. 

Ik heb de Volkskrant van 10 decem-
ber er nog eens op nagelezen en ook 
heb ik teksten opgevraagd van het 
ANP. Daaruit blijkt dat de minister-pre-
sident van mening is dat het koppelen 
van de WWV-uitkering aan het 
kostwinnerschap een elementair punt 
van rechtvaardigheid inhoudt! Nu 
heeft mijn fractie er behoefte aan te 
weten of zij toch geen gelijk had toen 
zij meende dat er sprake was van 
kabinetsstandpunten. 

Of heeft de minister-president - en 
dat is wel eens eerder gebeurd - voor 
zijn beurt gesproken voordat een 
vak-minister of vak-staatssecretaris 
aan het woord kwam? Of hebben de 
hier aanwezige bewindslieden de 
laatste tijd al niet meer namens het 
kabinet gesproken? Of is het kabinet 
van mening veranderd? Wat is er 
eigenlijk precies aan de hand? De 
situatie is zo onduidelijk geworden, 
dat ik het wenselijk acht dat de Kamer 
zich gaat uitspreken over deze 
kwestie. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Dales en 
Brouwer wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de regering in de 
adviesaanvraag aan de SER en de 
Emancipatieraad over de stelselwijzi-
ging sociale zekerheid, uitgaat van 
een regeling zonder kostwinnersbepa-
ling in de werkloosheidsregeling; 

overwegende, dat met betrekking tot 
adviezen van de SER en van de 

Emancipatieraad in alle alternatieven 
wordt uitgegaan van een werkloos-
heidsregeling zonder kostwinnersbe-
palingen; 

van mening, dat binnen het stelsel 
van sociale zekerheid geen ruimte is 
voor kostwinnersbepalingen; 

spreekt als haar mening uit, dat in de 
geïntegreerde werkloosheidsregeling 
geen kostwinnersbepalingen behoren 
voor te komen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 12(18683). 

D 
Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Misschien willen de 
bewindslieden nog eens ingaan op de 
relatie tussen de WWV en de derde 
EEG-richtlijn. In artikel 3 staat dat de 
richtlijn onder andere van toepassing 
is op de sociale bijstandsregelingen, 
voorzover deze een aanvulling 
vormen op of in plaats komen van de 
onder sub. a bedoelde regelingen. 
Daaronder vallen werkloosheids-, 
ziekte-, invaliditeits-, ouderdoms- en 
arbeidsongeschiktheidsregelingen. 

Is het kabinet nu van mening dat de 
WWV onder de derde richtlijn valt? 
Daar zou ik graag een simpel ' ja' of 
'neen' op horen. Zo ja, is dan de 
mededeling waarvan ik al eerder 
sprak, dat de minister-president er 
anders over denkt en nu toch wel een 
onderscheid maakt tussen voorzienin-
gen en verzekeringen en equivalentie 
. . . enfin, u weet het allemaal wel. Is 
dat onjuist en wordt dat bericht dus 
gerectificeerd? Zo neen, als het dus 
toch niet zo is dat de WWV onder de 
derde richtlijn valt, waarom voeren 
we dit spektakel dan nog op? En 
waarom nemen de staatssecretarissen 
dan niet de verantwoordelijkheid om 
dat glashelder te zeggen en het 
wetsvoorstel in te trekken? Want dan 
zou het een huichelachtige gang van 
zaken zijn. 

De gang van zaken, mijnheer de 
Voorzitter, rondom dit wetsvoorstel is 
ronduit beschamend. Zes jaar is 
erover gedaan, het is nu twaalf uur, 
dat is glashelder. Het resultaat is een 
mager, het is een minimaal voorstel, 
en het blijft in alle fasen van behande-
ling op weerstand van de Kamer 
stuiten. Tenzij de VVD-fractie zich 
alsnog bedenkt, is het uitgesloten dat 
dit voorstel de Tweede Kamer 
ongeschonden, neen, zelfs überhaupt 
verlaat. 
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Dales 
De regering is machteloos, zij weet 

dat, maar zij neemt niet de verantwoor-
delijkheid om het wetsvoorstel in te 
trekken. Zij neemt ook niet de verant-
woordelijkheid om het wetsvoorstel 
bij te stellen. Het lijkt er wel op, alsof 
de regering er zelfs de voorkeur aan 
geeft, dat dit wetsvoorstel valt, opdat 
zij niet eigener beweging behoeft uit 
te spreken dat zij er niet uitkomt, dat 
ze het niet kan, niet wil en ook niet 
nodig vindt! We lijken dus af te 
stevenen op een verwerping en het is 
te laat om het onheil nog te keren. 
Hoe lang is het de regering eigenlijk ai 
bekend? Al bij de indiening van het 
voorlopig verslag was het helder dat 
er geen kamermeerderheid voor het 
voorstel zou zijn. Mag ik 'ns vragen, is 
erdoor de regering al iets ondernomen 
om in plaats van dit wetsvoorstel iets 
beters te maken? En zo ja, wanneer is 
zij daarmee begonnen? 

Mevrouw Brouwer (CPN): En zo ja, 
wanneer ontvangen wij het resultaat 
daarvan?! 

Mevrouw Dales (PvdA): Dat is wel 
veel gevraagd, dat laten we maar 
even ter zijde. Dat kunnen we altijd 
nog vragen als we weten, dat de 
regering ergens aan begonnen is. 

Nog een vraag. Het is natuurlijk ook 
de regering duidelijk dat er niet alleen 
geprocedeerd zal worden voor het 
Europese Hof van Justitie, maar dat 
ook de Nederlandse rechter gehouden 
zal zijn, te toetsen. Ik zou graag willen 
weten, of dan in het kabinet niet meer 
de afspraak bestaat - het is geen 
geheime afspraak, want het is niets 
moeilijks - dat wetsvoorstellen 
getoetst worden op consequenties 
voor de rechterlijke macht en het hele 
juridische vervolg. Het lijkt me nogal 
vreemd dat dit zou zijn afgeschaft. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik moet 
eerlijk zeggen dat ik u niet goed kan 
volgen, dat ik niet goed begrijp, wat u 
bedoelt. Dat maakt het misschien wat 
moeilijk om hierop te reageren. 

Mevrouw Dales (PvdA): Het is prima 
dat u dat nu zegt. Kijk, het zit zo. In de 
tijd dat ik ook even mee mocht doen, 
was er al de afspraak dat wetsvoorstel-
len en andere regelingen in het 
kabinet getoetst worgen op conse-
quenties voor de rechtspraak. Heb ik 
niet vandaag nog in de krant gelezen 
dat minister Korthals Altes zich 
zorgen maakt over de administratieve 
rechtspraak? En is het niet juist de 
administratieve rechtspraak waarop 
deze wet straks een grote druk zou 
uitoefenen? De vraag is dus, of die 

afspraak nog bestaat. Of is er soms 
een ontheffing van verleend voor dit 
wetsvoorstel? Of meent de regering 
nu echt dat de vrouwenbeweging, de 
vakbeweging en al wat er in Nederland 
echt bij betrokken is, dit rustig over 
zich heen zal laten komen? Welnee, 
men zit absoluut al met de pen in 
aanslag om een bezwaarschrift - want 
dat zal de eerste trede wel zijn - te 
schrijven. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Mijnheer de Voorzitter: Het 
is nog niet helemaal duidelijk. Bedoelt 
mevrouw Dales met 'consequenties 
voor de rechtspraak' de 'draaglast' 
voor de rechterlijke macht? Het 
antwoord zal dan namelijk zijn dat er 
één procedure wordt gevoerd. Dat is 
dus één procedure extra. 

Mevrouw Dales (PvdA): Maar me-
vrouw de staatssecretaris, men gaat 
toch niet in de rij staan? Na de Kerst 
komen er een heleboel beschikkingen 
af. Al die mensen gaan naar allerlei 
plaatsen en dienen bij bosjes klachten 
in. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Ja, en dan komt er één 
uitspraak over de eerste zaak en de 
andere zaken worden in beraad 
gehouden. Er worden geen zaken 
tegelijk behandeld. 

Mevrouw Dales: Daar heb ik nog 
nooit van gehoord. Dat zou heel 
boeiend zijn! Hoe gaat het dan verder 
als die ene zaak wordt toegewezen? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik weet uit 
ervaring dat de opmerking van 
mevrouw Kappeyne van de Coppello 
compleet juist is. Wanneer er bij 
voorbeeld een geschil is over de pro-
ratering, hetgeen in een Europese 
verordening is geregeld, dan worden 
al die zaken verzameld. Ik heb zelf 
meegemaakt dat al die zaken op een 
zitting aan de orde zijn gekomen en 
dat al die uitspraken precies dezelfde 
inhoud hadden van die meestal 
prejudiciële beslissing van het Hof 
van Luxemburg. 

Mevrouw Dales (PvdA): Als het zo 
kan, zijn wij er snel vanaf. Dan valt het 
doek. Dan is - zoals u in de stukken 
zelf hebt aangegeven - hetzelfde 
effect bereikt als wanneer simpelweg 
de kostwinnersbepaling uit de WWV 
op initiatief van u of een ander zou 
zijn verwijderd. Dan hebt u te maken 
met alle kosten die er maar te maken 
zijn. Er is dan absoluut geen rem 
meer. Ik zie in dat er niet alleen zal 
worden geprocedeerd voor het 
Europese Hof van Justitie. Men kan 

daar zaken voegen of ordenen, dat is 
duidelijk. Er zullen echter op alle 
mogelijke plekjes in Nederland bij de 
raden van beroep bezwaren worden 
ingediend. 

Staatssecretaris De Graaf: Het gaat 
nooit en te nimmer in die situaties om 
een rechtstreekse procedure bij het 
Hof van Justitie in Luxemburg. Als 
een Nederlandse burger meent, zijn 
recht niette kunnen krijgen, dan kan 
hij inderdaad bij de Nederlandse 
administratieve rechter proberen zijn 
recht te krijgen. In al die gevallen - en 
in geen ander geval - beoordeelt in 
eerste instantie de raad van beroep en 
in tweede instantie de centrale raad 
van beroep. Die beroepsinstanties 
kunnen vervolgens naar Luxemburg. 

Mevrouw Dales (PvdA): Ja, maar dat 
zei ik toch ook? Ik zei alleen dat dit Hof 
dit alles niet zo goed in het gelid kan 
zetten of de mensen in een rij kan 
zetten. Ik begrijp echter dat u ook nog 
moet aftasten. Laten wij dit punt 
voorlopig maar even aanhouden. 

De regering neemt de verantwoor-
delijkheid voor een groot gezichtsver-
lies binnen veertien dagen als lidstaat 
van Europa. Een blamage tegenover 
alle betrokkenen na zes jaar. Hoe de 
vrouwenorganisaties van de eigen 
partijen zullen oordelen, zien wij nog 
wel. Dat is minder onze zorg! 

Ik heb het stenogram van de 
antwoorden van de bewindslieden in 
eerste termijn eens doorgelezen. De 
staatssecretaris belast met emancipa-
tiezaken zegt: 'Wel heeft de regering 
daarover een voorlopig standpunt 
ingenomen. 

Met dat voorlopige standpunt voor 
ogen heb ik voorlopig mijn voorkeur 
voor variant-A laten varen. Als er 
enige zekerheid zou zijn dat wat nu in 
het wetsvoorstel staat als een defini-
tieve standpuntenbepaling zou 
moeten worden opgevat, dan had ik 
mijn voorkeur voor variant-A niet 
opgegeven'. Hoe lang mag de 
regering dat voorlopige standpunt 
innemen? De staatssecretaris heeft 
met moeite een keuze gemaakt. Zij 
deed dat in de veronderstelling dat 
spoedig een verandering zou optreden. 
Ik wil graag meer houvast hebben. 
Daarnet is een datum van 1 juli 
suggereerd, maar dat geloven wij 
niet. 

Ik heb daarnet al opgemerkt, 
daartoe uitgelokt door de heer 
Linschoten, dat de regeringspartijen 
geen andere verantwoordelijk nemen 
dan het afstevenen op verwerping 
van het wetsontwerp. Wilt u soms 
het amendement van de oppositie 
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hebben, zodat u kunt doen alsof u er 
tegen bent, omdat wi j niet willen 
meegaan met de gedachte dat wij nu 
kunnen instemmen met wijzigingen 
die voorlopig bedacht zijn, voorlopig 
bedoeld zijn in te gaan op 1 juli en als 
wetsvoorstel in de Kamer kunnen 
komen? 

Het siert u als leden van de Kamer 
niet eens - nog daargelaten de vraag of 
u regeringsfracties of niet vormt, want 
dat wisselt ten slotte - dat u alleen al 
de gedachte, een voorlopig idee, dat 
niet anders dan als wetsontwerp in de 
Kamer kan komen, wel wilt aangrijpen 
als een dekking. Wel, mijnheer 
Linschoten, als u dat solide vindt, 
weet ik er nog wel een paar. Ik 
constateer dat u uw verantwoordelijk-
heid ook niet waar maakt. Ik zal er nog 
eens over denken. Ik heb het amende-
ment dat ik u zojuist liet zien - want ik 
dacht dat ik ook wel een lokkend 
gebaar kon maken - ook in mijn zak. 
Misschien komt het nog wel, want ik 
kan het ten slotte op elk moment 
indienen. Ik hoor echter eerst nog 
graag het betoog van de heer Faber. 

De staatssecretaris zegt over de 
varianten A, B en C: 'Bij iedere andere 
oplossing of variant blijft het willekeu-
rig welke criteria en tijdstippen ten 
wil aanleggen voor het gerechtigd zijn 
tot de WWV-uitkering.' Dat is zeer 
juist. 'Welke andere variant men ook 
zal kiezen, steeds zal er een groep 
vrouwen kunnen opstaan die vraagt: 
waarom horen wij er niet bij?' Dat is 
juist. Steeds zal er sprake blijven van 
discriminatie. Ik heb dat ook al in mijn 
eerste termijn gezegd. 

Ik wil nog een paar opmerkingen 
maken, die nader aangeven waarom 
dat het geval is. Ik zeg u bij herhaling, 
dat zelfs wij bereid zijn te trachten een 
nalatigheid van de regering te 
corrigeren. Wij zijn zelfs bereid het 
amendement ten aanzien van variant-
B in te dienen. Ik zeg niet dat ik het 
doe. Ik zei u: Ik denk er hard over. Ik 
denk er hard over, alhoewel wi j 
vinden, mèt mevrouw Kappeyne van 
de Coppello, dat variant-B niet 
volstrekt aan de eisen voldoet. De 
smadelijkheid wordt natuurlijk ten 
principale niet goedgemaakt. De grote 
schrede in de richting die voor zoveel 
mensen van betekenis is, kunnen wij 
wel zetten. De bereidheid om die 
grote schrede, die ook niet geheel 
voldoet, misschien morgen of later op 
de avond te zetten, vergt wel van ons 
dat wi j nader aangeven waarom ook 
dat niet deugt. 

De WWV is een heel moeilijke wet. 
Daarin is cruciaal de datum van 23 

december. Dat is logisch, zou je zo 
zeggen. Alleen: in de WWV werkt dat 
niet zo. De WWV kent geen termijn 
waarbinnen men zijn aanvraag moet 
hebben gedaan. Ik zal de staatssecre-
taris dan nog helpen. Er is een term 
die zegt dat er verband met de arbeid 
moet zijn. Hij en ik weten echter uit 
jurisprudentie dat die niet erg hanteer-
baar is. Het dicht die termijn geenszins 
af. Er bestaan, zoals de staatssecretaris 
zeer wel weet, nogal grote verschillen 
tussen de gemeenten in de termijn, 
waarbinnen zij in staat zijn over zo'n 
WWV-uitkering te beslissen. Er 
kunnen grote verschillen, zelfs bij 
gelijke gevallen, optreden in Nederland 
tussen de aanvraag en de beschikking. 
Bij het huidige wetsontwerp gaat het 
daar trouwens niet om. Daarbij lijkt 
het in de tekst te gaan om de uitkering. 
Is dat de datum van de beschikking of 
van de betaalbaarstelling? Waar-
schijnlijk wel. Wil de staatssecretaris 
mij dit en passant even uitleggen? 

Ér bestaan echter per gemeente ook 
nog grote verschillen naar de mate 
van de moeilijkheidsgraad van de 
aanvraag. De staatssecretaris weet 
dat en ik weet dat. Iedereen wil dat 
best geloven. Dat is overigens mede 
het geval, omdat het ons al zo lang 
toegezegde wetje, dat de werkgever 
zou verplichten een rechtsgeldig 
loonbetalingsbewijs af te geven, nog 
immer niet is verschenen. Ik wil dan 
een voorbeeld geven. Ik zal dat heel 
rustig doen, opdat iedereen het echt 
kan volgen. Moet ik nu uit artikel 2 
begrijpen dat bij voorbeeld de 
uitkering voor een man, een niet-kost-
winner, die begin december zijn 
WWV-uitkering aanvraagt en wiens 
uitkering inmiddels is gestart - want 
het was een eenvoudige aanvraag, 
waarover binnen twee weken is 
beslist - doorloopt, omdat deze op 23 
december al liep? 
Zijn buurman heeft op dezelfde dag 
een uitkering aangevraagd. Omdat 
het om een heel moeilijke aanvrage 
ging, is die uitkering nog niet verleend. 
Moet ik begrijpen dat deze man nu 
niet onder de wet valt? 

Hoe zit het verder met het zogenaam-
de 'herleefde recht'? De WWV kan 
worden onderbroken, bij voorbeeld 
doordat men weer tijdelijk werk heeft. 
Wanneer dat is afgelopen, herleeft het 
WWV-recht. Die herleving trekt zich 
natuurlijk in het geheel niets aan van 
een datum als 23 december. Moet ik 
aannemen dat een man, niet-kostwin-
ner, die over twee weken een herleefd 
recht zal hebben dat recht geschrapt 
zal zien krachtens het huidige voorstel 
en alle varianten? Of krijgt hij zijn 

uitkering toch wel? In het eerste geval 
lijkt mij dat nogal fors wordt ingegre-
pen in de verwachtingen van deze 
man, op een wijze die niet helemaal 
overeenkomt met behoorlijk bestuur. 
In het tweede geval rijst de vraag hoe 
het dan zit met de vrouw, eveneens 
niet-kostwinner, met eenzelfde 
arbeidsverleden, die over twee weken 
een WWV-uitkering aanvraagt. 

Ik heb een tabel gemaakt met als 
categorieën man, vrouw, kostwinner, 
niet-kostwinner, datum van aanvraag, 
beschikking op de uitkering, betaal-
baarstelling, eerste recht en herleefd 
recht. Het wreekt zich nu dat wij hier 
zo ouderwets vergaderen. Anders zou 
ik alles keurig op een vel hebben 
gezet om het hier te laten zien. In al 
die gevallen rijzen er vragen. In al die 
gevallen is het duidelijk dat de datum 
niet bikkelhard is en dat er nog grote 
technische problemen aan het 
wetsontwerp verbonden zijn. Omdat 
die datum niet hard is, kan de staats-
secretaris voor emancipatiezaken niet 
bij keuze van variant-C, noch bij keuze 
van variant-B, maar alleen bij een 
werkelijke eliminatie van het kostwin-
nerschap zeggen dat er nu geen 
vrouwen meer zijn die kunnen 
opstaan en vragen 'waarom horen wij 
er niet bij?'. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik heb in deze tweede 
termijn nogal wat te vragen aan de 
staatssecretaris. Wij hebben het over 
de invoering van gelijke uitkerings-
rechten voor mannen en vrouwen in 
de WWV. Tot nu toe heeft eigenlijk 
niemand het bestreden dat die 
invoering geschiedt ter uitvoering van 
de derde EG-richtlijn. De regering 
heeft in antwoord op onze vragen nog 
eens opgemerkt dat het hierbij niet 
gaat om het vormgeven van het 
emancipatiebeleid. Dat komt later. 
Neen, nu gaat het alleen om een 
uitwerking van de richtlijn. 

Het gaat om het uit de wetgeving 
halen van alle directe en indirecte 
discriminatie, zoals de EG-richtlijn 
voorschrijft. Dat geldt dus ook voor 
het kostwinnersbeginsel, voor zover 
dat direct of indirect discriminerend 
zou zijn. Daarover discussiëren wij. Ik 
sluit mij geheel aan bij de interpretatie 
van de richtlijn die mevrouw Brouwer 
hier heeft gegeven. Ik vind ook dat het 
handhaven van het kostwinnersbegin-
sel discriminerend is voor vrouwen, 
omdat er veel meer vrouwen door 
worden getroffen dan mannen. 
Daarom hoort dit beginsel niet in de 
WWV te blijven staan. 
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Inmiddels heeft de staatssecretaris 
een nieuw argument ingebracht in de 
discussie. Tot nu toe heeft het in de 
discussie eigenlijk nooit een rol 
gespeeld. Ook de minister-president 
heeft het van de week nota bene een 
paar keer genoemd in interviews. Ook 
de heer Linschoten keek wel wat op 
van dit argument, dat hierop neerkomt: 
het feit dat de WWV uit de collectieve 
middelen wordt betaald en dat het 
niet gaat om een werknemersverzeke-
ring die wordt betaald uit werknemers-
premies zou het rechtvaardigen, de 
EG-richtlijn niet onverkort toe te 
passen. 

Ik sluit mij wat betreft de reactie 
daarop geheel aan bij de interpretatie 
van de heer Linschoten. Voor de 
volledigheid wil ik nog eens wijzen op 
artikel 3, lid 1, van de richtlijn, waarin 
staat dat de richtlijn van toepassing is 
op a wettelijke regelingen die bescher-
ming bieden tegen de volgende 
eventualiteiten: ziekte, invaliditeit, 
ouderdom, arbeidsongevallen, be-
roepsziekte en werkloosheid en b 
sociale bijstandsregelingen voor zover 
deze een aanvulling vormen op of in 
de plaats komen van de sub a bedoelde 
regelingen. Of het nu onder artikel 3, 
lid 1 a of artikel 3, lid 1 b valt, in beide 
gevallen gaat het om een wettelijke 
regeling die bescherming biedt tegen 
de eventualiteit werkloosheid. 

Daarmee is het volgens mij volstrekt 
onomstreden, dat zij onder de 
EG-richtlijn moet vallen. Het is niet 
relevant of hier sprake is van collectie-
ve financiering of van financiering uit 
premies of van een werknemersverze-
kering dan wel een -voorziening. Het 
is alleen maar van belang dat het hier 
gaat om een wettelijke regeling die 
bescherming biedt tegen werkloos-
heid. Als daarover al twijfel mocht 
bestaan, vraag ik de staatssecretaris 
waarom hij op 6 november het 
wetsontwerp in zijn oude vorm heeft 
aangeboden aan de EG-commissie. 
Waarom heeft hij op 6 november een 
brief gestuurd aan de heer Richard 
met de mededeling dat 'uit dit 
wetsontwerp blijkt op welke wijze het 
kabinet vooralsnog van plan is 
uitvoering te geven aan bovenge-
noemde verplichting'. 

Staatssecretaris De Graaf: Heel kort: 
op verzoek van de Kamer heb ik dat 
gedaan. 

De heer Willems (PSP): Maar dan 
gelooft u het zelf toch ook, neem ik 
aan? Ik moet daaruit toch opmaken, 
dat de staatssecretaris zelf meent, dat 
hij door het indienen van dit wetsvoor-

stel tegemoet komt aan de uitvoering 
van de derde richtlijn? 

Staatssecretaris De Graaf: Dat is mijn 
verdediging hier! U vroeg mij nadruk-
kelijk waarom ik het voorstel naar 
Brussel had gestuurd. Daarom is hier 
in de Kamer gevraagd. Wij zijn 
gevraagd om bij elk voorstel in deze 
richting daarvan kennis te doen aan 
de Europese Commissie. Ik heb die 
opdracht uitgevoerd. 

De heer Willems (PSP): Uiteraard, 
maar waarom schrijft u in uw brief 
aan de Europese Commissie dat u 
met dit wetsvoorstel meent de derde 
richtlijn uit te voeren? Dat doet u, 
omdat u van mening bent dat de 
WWV daaraan moet voldoen en dat 
het niet van belang is of de WWV een 
werknemersverzekering of een 
•voorziening is, maar dat de WWV een 
voorziening tegen werkloosheid is die 
aan de derde richtlijn moet voldoen! 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb toch 
niets anders beweerd! Ik kom toch 
naar de Kamer met een wetsvoorstel 
dat een bestaande discriminerende 
bepaling wil wegnemen? 

De heer Willems (PSP): Goed. Mijnheer 
de Voorzitter! Dan ga ik verder en wel 
met het commentaar van zowel de 
heer Linschoten als van mij : het feit 
dat het een collectieve voorziening is, 
heeft er dan niets mee te maken. 
Daarmee neemt de staatssecretaris 
afstand van een van de uitspraken 
van de heer Lubbers, dat het bij de 
derde EG-richtlijn veeleer gaat om het 
equivalentiebeginsel, namelijk dat 
degene die premie heeft betaald, ook 
recht op uitkering heeft. 

Voor de WWV worden echter geen 
premies betaald, omdat de uitkeringen 
uit de schatkist worden betaald. Dat is 
een verdediging van de minister-pre-
sident om aan te geven, dat de WWV 
niet ten volle hoeft te voldoen aan de 
derde EG-richtlijn. Daarom kan daarin 
de kostwinnersbepaling wel degelijk 
'als elementair punt van rechtvaardig-
heid', zoals hij dat noemt, gehandhaafd 
worden. De staatssecretaris neemt 
daar dus duidelijk afstand van en ook 
van hetgeen hij in de eerste termijn 
probeerde te beweren: wij hoeven 
met de EG-richtlijn wat betreft de 
WWV niet zo secuur te zijn, omdat 
daarin ook een behoeftecriterium zit 
en niet alleen een loondervingscriteri-
um. Mijn stelling is, dat het hier om 
een voorziening tegen werkloosheid 
gaat en dat integraal de EG-richtlijn 
moet worden uitgevoerd. Absoluut 
niet relevant is - zeker niet straks na 
de stelselherziening - op welke wijze 
de voorziening wordt gefinancierd. 

Het tweede argument waarop ik wil 
wijzen en wat mij is opgevallen in de 
nadere brief van de heer Richard, is 
dat hij in de tweede alinea onder het 
tweede punt nog vermeldt, vermeld, 
dat de Commissie eveneens van 
mening is dat aan de toekenning van 
de sociale uitkeringen die vallen 
onder de aan richtlijn 797 verbonden 
voorwaarden - de derde richtlijn -
moeten worden vervuld door werkne-
mers van beiderlei geslacht, onafhan-
kelijk van hun echtelijke status. 

Ik heb dat ook nog eens in het 
tussentijdse verslag gelezen. En wat 
mij nu eigenlijk opvalt in het wetsvoor-
stel waar de regering mee komt, is dat 
de staatssecretaris in het wetsvoorstel 
dat hij heeft opgestuurd niet alleen 
het kostwinnersbeginsel handhaaft, 
maar ook de echtelijke status van 
belang laat worden voor het recht op 
uitkering. Ik vroeg mij namelijk af 
waarom de Europese commissaris dit 
schreef, waarom hij er behoefte aan 
had deze alinea op te nemen in zijn 
brief aan de regering, aan de minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. De staatssecretaris handhaaft 
het kostwinnersbeginsel voor recht op 
uitkering van vrouwen, en voor 
mannen voert hij het in. Voor mannen 
was dit tot nu toe niet relevant. In het 
nieuwe artikel 13 van de WWV wordt 
nu gezet over mensen die geen recht 
hebben op een uitkering: '... zij die 
gehuwd zijnde, niet ingevolge door 
Onze Minister, de Centrale commissie 
gehoord, te stellen regelen als 
kostwinner wort aangemerkt...'. 

Daarmee wordt een onderscheidend 
criterium in de wet gebracht: het 
gehuwd zijn van mannen en vervol-
gens het kostwinner zijn. Ik vroeg mij 
af waarom de staatssecretaris deze 
toch wel attente opmerking van de 
Europese commissaris absoluut niet 
heeft beantwoord. Ik verzoek hem hier 
alsnog op in te gaan. 

Ik vind het ook sterk dat de staatsse-
cretaris zich voor zijn argumentatie 
alleen maar beroept op de steun die 
hij van de heer Schutte in eerste 
termijn heeft gekregen, terwijl hij 
verder geen enkele woordvoerder aan 
zijn zijde heeft gevonden. Dat moet 
hem dan toch ook te denken geven. 

Voor de relatie met de stelselherzie-
ning verwijs ik kortheidshalve naar de 
onderbouwing die zowel door 
mevrouw Groenman als door me-
vrouw Dales gegeven is voor hun 
beide moties. Uiteraard vind ik dat bij 
de discussie over de stelselherziening 
het kostwinnerschap volledig uit de 
wetgeving dient te worden geëlimi-
neerd. Dat is ook tot nu toe het 
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standpunt van de regering geweest. Ik 
maak mij dan ook erg zorgen over de 
formulering van de staatssecretaris in 
eerste termijn, dat bij de discussie 
over de stelselherziening opnieuw 
een inhoudelijke en budgettaire 
afweging zal moeten plaatsvinden 
over de wijze waarop die kostwinners-
bepaling zal worden geëlimineerd. Ik 
vind dat de budgettaire afweging 
absoluut geen rol mag spelen, maar 
uiteraard wel de wijze waarop de 
kostwinnersbepaling geëlimineerd 
gaat worden, maar dus niet óf ze nog 
geëlimineerd moet worden. 

De budgettaire afweging kan 
hooguit te maken hebben met de 
vraag waar wij de kosten op laten 
drukken, maar niet op de vraag ten 
principale of de kostwinnersbepaling 
nog op de een of andere manier mag 
worden gehandhaafd. Als ik dan de 
opmerking van de minister-president 
lees in het interview waarover ik 
zoeven sprak, waarin hij uitdrukkelijk 
aangeeft dat er een element van 
rechtvaardigheid zit in het hanteren 
en blijven hanteren van het kostwin-
nerschap in de WWV, dan maak ik mij 
toch zorgen over de discussie die 
binnen het kabine gaat plaatsvinden 
over de geïntegreerde werkloosheids-
voorziening. 

Voor alle zekerheid herinner ik nog 
maar eens aan de formulering van 
staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello in eerste termijn toen zij 
sprekend namens de regering zei van 
mening te zijn dat uit een oogpunt 
van emancipatiebeleid de variant A 
als uiteindelijk streven moet worden 
gehandhaafd 'omdat de regering als 
haar voorlopige voornemen te kennen 
heeft gegeven om zo spoedig mogelijk 
als de Kamer dat wi l , namelijk per 1 
juli 1985, het kostwinnerschap in de 
WWV af te schaffen'. Iets later zei zij 
nog: 'Dit zal gebeuren op het moment 
waarop daarvoor financiële ruimte 
wordt gevonden door andere wijzigin-
gen in het sociale zekerheidstelsel. 

Ik wil haar daar graag aan houden 
en ik vind dus dat principieel gezien 
de argumenten en de punten die de 
minister-president aandraagt inhoude-
lijk nergens op slaan. Het gaat nu om 
het moment waarop en de wijze 
waarop het financieel zal worden 
betaald, maar niet om de vraag óf de 
kostwinnerseis uit de WWV moet 
vervallen. Anders spreekt de regering 
met twee monden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zie dat het 
lichtje gaat branden, maar misschien 
kunt u het nog even uit laten, want ik 
ben nog niet uitgesproken. 

De Voorzitter: Er is ook geen spreek-
tijdbeperking. Dit is een aanwijzing 
dat u al ongeveer even lang hebt 
gesproken als in eerste termijn. Er 
moet wel een keer een eind aan 
komen. Ook wanneer u het wetsvoor-
stel wilt verwerpen, is er met haast 
toch wel voordeel te behalen. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitterl Ik heb laten weten dat mijn 
tweede termijn waarschijnlijk langer 
zou worden dan mijn eerste termijn, 
maar wellicht is dat bij u niet doorge-
komen. Maar er komt zeker een eind 
aan, het zal niet aan mij liggen als er 
geen stemmingen over het wets-
ontwerp kunnen plaatsvinden. 

Nog één opmerking waar ik geen 
reactie op heb gehad. Ik heb gezegd: 
hoe de regering het ook draait of 
keert, zij loopt met dit wetsvoorstel 
toch vooruit op de stelselherziening. 

Zij doet dat alleen door het kostwin-
nersbeginsel voor mannen in te 
voeren. Ook dat is vooruitlopen op de 
stelselherziening, zonder dat dit 
budgettaire problemen oplevert. Het 
levert zelfs geld op. Maar toch wordt 
vooruitgelopen op de stelselherzie-
ning. De bewindslieden hebben daar 
blijkbaar niet zoveel principiële 
bezwaren tegen. Ik heb niet alleen 
gewezen op de kortingen, maar ook 
op de alternatieven die de staatssecre-
taris heeft aangedragen. Variant B 
loopt ook vooruit op de stelselwijzi-
ging, zelfs behoorlijk ver. Als de 
regering deze varianten zelfs wenst te 
overwegen, vind ik het argument van 
vooruitlopen op de stelselherziening 
niet erg sterk. Naar mijn mening 
mogen wij met het afschaffen van de 
kostwinnerseis wel degelijk vooruitlo-
pen op de stelselherziening. Sterker 
nog: wi j moeten daarop vooruitlopen. 
Het is namelijk niet onze schuld dat de 
stelselherziening pas na 23 december 
1984 zal plaatsvinden. 

Vervolgens zijn de verschillende 
varianten besproken van A tot en met 
C. Variant C vind ik helemaal een 
fopspeen. Dan komt er nauwelijks 
iemand meer dan nu al het geval is in 
aanmerking voor een uitkering 
krachtens de WWV. Dat betekent voor 
de 25.000 vrouwen die er recht op 
hebben, dat de WWV niet wordt 
opengebroken. Ik sluit mij aan bij de 
praktische opmerkingen die mevrouw 
Dales over variant B heeft gemaakt. 
De Landelijke werkgroep vrouwen en 
recht heeft ons hierover geschreven. 
De werkgroep schrijft dat men alle 
vrouwen die de afgelopen twaalf 
maanden 130 dagen gewerkt hebben, 
zal adviseren alsnog na 23 december 

hun uitkering krachtens de WWV aan 
te vragen. Dat is mogelijk. 

Artikel 9 waarin dat geregeld wordt, 
wordt niet gewijzigd. Men kan het 
recht op een WWV-uitkering geduren-
de enkele maanden onderbreken en 
dan alsnog dat recht op 23 december 
opeisen. Dat gebeurt ook in andere 
gevallen: als men op vakantie gaat of 
23 jaar wordt. Dit is ook wettelijk 
toegestaan. Vrouwen doen er goed aan 
hun rechten alsnog na 23 december op 
te eisen. Dat betekent dat er feitelijk 
nauwelijks verschil is tussen variant A 
en variant B. Bij variant A krijgt men 
het recht van de wetgever; bij variant B 
kan men dat recht alsnog via een truc 
afdwingen. Mensen die meer dan een 
jaar geleden in de WWV terecht 
gekomen zijn, kunnen dat recht niet 
opeisen. 
Met zorgvuldige wetgeving kan dit wel 
gerealiseerd worden. Mijn amendement 
strekt er dan ook toe, variant A in de 
wet op te nemen. 

Een belangrijk punt in de discussie 
was het feit dat er geen dekking zou 
zijn. Voor de regeringsgezinde fracties 
vormde dit het hoofdargument. Het is 
ook het enige argument dat de 
regering zelf aanvoert, omdat men 
geen inhoudelijke bezwaren heeft. De 
regering weet niet hoe zij aan het 
bedrag van 450 min. moet komen dat 
incidenteel nodig is. Ik wil hierover 
een voorstel doen, niet omdat ik mij 
zo verantwoordelijk voel voor het 
financieringstekort, maar omdat de 
oplossing eigenlijk zo voor de hand 
ligt. Bovendien wil ik voorkomen dat 
er allerlei groepen WWV-ers tegen 
elkaar worden uitgespeeld. 

Ik heb daartegen in mijn eerste 
termijn al gewaarschuwd. Dat is wel 
het geval als de suggestie van de 
staatssecretaris wordt overgenomen, 
namelijk om de glijdende schaal 
alvast maar ten dele in te voeren plus 
een langere referte-eis voor jongeren 
van 23tot 30jaar. De gelijkberechtiging 
van vrouwen wordt dan afgewenteld 
op de rug van een andere groep 
WWV-ers. Ook dan loop je vooruit op 
de stelselherziening. Het ergste vind 
ik echter dat groepen WWV-ers ten 
onrechte tegen elkaar worden uitge-
speeld. De rechten van vrouwen 
worden dan niet meer los daarvan 
beoordeeld. 

Ten aanzien van de dekking wil ik 
het volgende voorstellen. Wij hebben 
vastgesteld dat het niet gaat om een 
structurele dekking, maar om een 
incidentele dekking. In mijn eerste 
termijn heb ik al zeer uitvoerig 
aangegeven dat er door de regering 
nogal gegoocheld is met cijfers. Eerst 
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zou de gelijkberechtiging per 1 januari 
1985 1 mld. gaan kosten. Dat bedrag 
werd later verlaagd tot 610 min. Nog 
later werd dit bedrag, naar aanleiding 
van vragen van ons, verlaagd tot 450 
min. Inmiddels is dat bedrag tot onder 
de 400 min. gedaald, toen bleek dat het 
bedrag van 450 min. een bruto-bedrag 
was. 

Het gaat mij niet om het verschil 
tussen het bruto- en nettobedrag. Dit 
betekent echter wel dat door de 
stelselherziening de regering een 
budgettaire meevaller heeft van zo'n 
600 min. Zelfs als ik uitga van het 
verschil tussen de tweede en derde 
raming - van 610 min. naar 450 min.; 
de regering heeft daar voor het 
gemak een bedrag van 40 min. 
bijgeteld omdat zij de glijdende schaal 
niet meerekent, naar mijn mening is 
het volstrekt onjuist, dit bij te boeken 
ten koste van de gelijkberechtiging 
- gaat het nog om een bedrag van 
200 min. dat de regering aan de 
inkomstenkant kan boeken. De 
regering behoeft dan immers 200 
min. minder uit te geven aan structu-
rele kosten. 

De regering heeft dat voordeel dus 
ook dit jaar. Aangezien er per 1 juli 
sprake zal zijn van structurele kosten, 
gaat het er alleen maar om of men het 
voordeel dat de regering heeft ten 
opzichte van de adviesaanvrage aan 
de SER en de nadere berekeningen, 
die uiteraard voorzien waren, inciden-
teel wil aanwenden, niet om het 
financieringstekort te verkleinen maar 
om de gelijkberechtiging van mannen 
en vrouwen op 1 januari te laten 
ingaan. Het geld is er wel; nu gaat het 
nog om de politieke wil van regering 
en regeringspartijen. 

Aanzien men mij heeft gevraagd 
hoe ik aan het geld hiervoor denk te 
komen, doe ik nu een vrij solide 
voorstel veel meer solide dan het niet 
door laten gaan gedurende een aantal 
maanden van de maatregel met 
betrekking tot de Ziektewet, of het 
bijna een jaar opschorten van de 
voordeurdelersmaatregelen. Het 
betreft hierbij gaten die door de 
regeringspartijen in de regeringsvoor-
stellen geschoten zijn. Ik heb ze 
daaromtrent nooit over een dekking 
horen praten. Datzelfde was het geval 
toen de heer Faber aanbood variant B 
in een amendement vast te leggen. 
Noch door de heer Faber, noch door 
de heer Linschoten werd daarbij een 
dekking aangegeven. 

Hoe moet het nu verder? Er is een 
mogelijkheid dat het wetsontwerp 
verworpen zal worden door de 

Kamer. Dan zijn er claims te verwach-
ten die hier al door anderen zijn 
uitgesproken en die door de vrouwen-
beweging in het vooruitzicht zijn 
gesteld. Hetzelfde gebeurt als het 
wetsontwerp wordt aangenomen, 
- eigenlijk valt dat uit te sluiten gelet 
op het verloop van het debat - alleen 
komen daar nog de claims bij van 
mannen die per 1 januari bij dit 
wetsvoorstel worden uitgesloten van 
een WWV-uitkering. Een amendering 
van het wetsvoorstel volgens variant 
B zou ook nog mogelijk zijn, zij het dat 
er dan onduidelijkheid zal bestaan 
over de kosten en de termijn. 

Mijns inziens zou dat ook geen 
goede zaak zijn, omdat het recht op 
WWV voor iedereen die een jaar 
geleden dat recht al heeft opgebouwd, 
daaronder zal vallen. Het enige 
alternatief dat overblijft is het amen-
deren van het wetsvoorstel in de door 
mij voorgestelde richting. De kosten 
die een en ander met zich brengt 
moeten wij dan voor de gelijkberech-
tiging van vrouwen en mannen over 
hebben. Wat dat betreft sluit ik mij 
deze keer volstrekt aan bij het hoofd-
redactioneel commentaar in Trouw 
van deze week. 

D 
De heer Faber (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de regering voor 
hetgeen zij in eerste termijn naar 
voren heeft gebracht. Ik merk daarbij 
op dat het van de kant van de Kamer 
en van de kant van de regering wel 
een beetje ging om een herhaling van 
zetten, van hetgeen al inde schriftelijke 
stukken is gewisseld. Het was bekend 
hoe de wind ongeveer uit de Kamer 
waaide; het was ook bekend hoe de 
regering zich zou opstellen. 

In mijn eerste termijn heb ik blijk 
gegeven van de worsteling in mijn 
fractie met vragen van juridische, 
financiële en sociaal-psychologische 
aard. Verder is er een relatie met de 
stelselherziening en met de huidige 
wet. Nu is de regering van oordeel dat 
al met al een sekse-neutraal geformu-
leerde kostwinnerseis voor een 
beperkte duur gerechtvaardigd is. Er 
is geen verschil van mening over dat 
de uitwerking van het wetsontwerp 
ertoe leidt dat aanzienlijk vaker aan 
vrouwen dan aan mannen een 
uitkering zal worden onthouden. 
Derhalve ontstaat het vermoeden van 
indirecte discriminatie doordat het 
effect voor mannen en vrouwen 
verschilt. Daarbij komt de vraag op, of 
dat nu wel of niet voortvloeit uit een 
objectieve en redelijke grond. 

Een deel van mijn fractie hecht er 
grote betekenis aan dat het bij de 
WWV om een voorziening gaat, 
waarvoor de werkgevers en werkne-
mers geen premie betalen. Centraal 
staat bij hen de opvatting dat er geen 
uitkeringen moeten worden gedaan 
uit de openbare kas in geval van 
werkloosheid van een werknemer 
waarbij de arbeidsinkomsten van de 
andere huwelijkspartner als genoeg-
zame inkomstenbron voor het gezin 
kunnen worden beschouwd. Boven-
dien is de kostwinnerseis volgens 
deze fractiegenoten soepel uitgewerkt, 
gezien de genuanceerde regeling, 
zoals vervat in het besluit van 15 april 
1976. 

Zij delen de opvatting van het 
kabinet dat de eis van objectiviteit 
zodanig moet worden verstaan dat 
het doel van de maatregel, de kostwin-
nersbepaling, voor iedereen kenbaar 
en toetsbaar moet zijn. Bovendien 
achten zij het niet juist, financiële 
prioriteit toe te kennen aan regelingen 
zoals die bij voorbeeld voorkomen in 
de varianten A en B. Zij volgen dus de 
redenering van de regering dat in die 
twee genoemde basisprincipes zo'n 
objectieve grond zit. Als dit niet zo 
mocht zijn, zal het Europese Hof van 
Justitie dit wel laten blijken. 

Bruggenbouwer die ik van nature 
ben, heb ik in eerste termijn gewezen 
op de mogelijkheden van variant-C. 
Op die wijze zou het principe van 
gelijke behandeling, dus het vervallen 
van de kostwinnerseis, vastgelegd 
worden als zou dit voor vrouwen die 
uit de WW vallen, pas effectief 
worden na 1 juli 1984. Met deze 
gedachtengang waren wij er misschien 
met elkaar uit gekomen, maar ik heb 
moeten constateren dat bij de regering 
geen groot enthousiasme voor die 
gedachtengang bestaat en dat dit 
zeker ook niet in de Kamer het geval 
is. Ik zal er daarom verder maar het 
zwijgen toe doen over dit punt. 

Nu is door staatssecretaris De Graaf 
de mogelijkheid van een financiële 
dekking voor variant-B aangedragen. 
Ik zeg nu tussen neus en lippen - dat 
kwam hier vanavond even aan de 
orde - dat er, toen dit vorige week ter 
sprake kwam in het interruptiedebat 
tussen de heer Linschoten en mij en 
hij mij het genereuze aanbod deed dat 
hij een eventuele motie mede zou 
ondertekenen, geen sprake was van 
een financiële dekking van die variant. 

Voor die variant-B heeft de regering 
bij monde van de heer De Graaf een 
suggestie aangedragen. Het komt 
erop neer dat de gelijke behandeling 
betaald moet worden door de groep 
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van 23- tot 30-jarigen. Heb ik het nu 
goed begrepen dat de staatssecretaris 
in dezen met een nota van wijziging 
zou willen komen? Zo ja, vindt hij dan 
ook dat de Raad van State hierbij 
betrokken moet worden? Het is 
immers een vrij ingrijpende zaak. Mijn 
fractie voelt thans niet voor deze 
dekking en zeker niet in de vorm van 
een amendement. Het is een buiten-
gewoon ingrijpende maatregel voor 
een groep Nederlanders, namelijk een 
verkorting van een WWV-termijn met 
25%. Dat kan niet op een achternamid-
dag of een avond eventjes in het vat 
gegoten worden. Wij reageren daar 
dus volstrekt negatief op. 

Andere leden van mijn fractie 
herkennen zich in de volgende 
redenering. De bijzondere eis die aan 
gehuwde vrouwen wordt gesteld in 
het huidige artikel 13, eerste lid, 
onderdeel I - de staatssecretaris sprak 
eens over artikel 14, maar ik meen dat 
het om het artikel gaat dat ik nu noem 
- is opgesteld op grond van het 
destijds dominante samenlevingspa-
troon, waarbij de man ervoor zorgde 
dat het gezin over voldoende inkom-
sten zou beschikken. De heer De Graaf 
heeft de achtergrond van dat artikel 
nog eens benadrukt en hij vond dat 
hieraan met het oog op de derde 
richtlijn iets moest gebeuren. Vervol-
gens haalde hij het woordje , 'vrouw' 
weg uit de wetsbepaling, zodat 
overbleef dat een gehuwde werknemer 
die geen kostwinner is, geen recht op 
uitkering heeft. 

De kostwinnerseis gaat nu dus ook 
voor mannen gelden. Ik heb er eerder 
op gewezen: de kostwinnerseis wint 
gewoon aan relevantie in dit wets-
ontwerp. In de praktijk verandert er 
voor vrouwen helemaal niets. Zij 
blijven in dezelfde positie, die destijds 
het gevolg was van dat dominante 
samenlevingspatroon. Deze positie 
wordt bestendigd en daarnaast wordt 
een aantal mannen hun toekomstig 
recht op WWV ontnomen. Heel kort 
gezegd is de directe discriminatie 
opgeheven en is hiervoor een vermoe-
den van indirecte discriminatie in de 
plaats gekomen. Dit vermoeden kan 
worden ontzenuwd door een redelijke 
en objectieve grond te noemen. 

De WWV is een loondervingsrege-
ling en wordt vaak gezien als een 
verlengstuk van de WW. De fractiege-
noten waarover ik nu spreek, hebben 
geconstateerd dat het effect van het 
op de een of andere manier koppelen 
van loonvervangende uitkeringen aan 

het inkomen van de partner, hetgeen 
de WWV-kostwinnerseis doet, zal zijn 
dat vooral het arbeidsloon van 
gehuwde vrouwen minder goed 
verzekerd is tegen werkloosheid. Dat 
levert indirecte discriminatie op. Iets 
anders ligt het bij regelingen die niet 
beogen een bepaald arbeidsloon te 
verzekeren, doch bij bepaalde gebeur-
tenissen, zoals werkloosheid, een 
uitkering naar het sociale minimum 
willen verstrekken. Ik denk hierbij aan 
de RWW. Bij deze voorziening is de 
uitkering niet gebaseerd op het 
vroegere loon, doch bedraagt zij 
eenvoudig een percentage van het 
sociale minimum. Samenvattend kan 
worden gesteld dat de benodigde 
objectieve en redelijke grond niet 
aanwezig is bij het wetsontwerp, 
omdat er geen sprake is van sociale 
prestaties die een bestaansminimum 
garanderen. 

Ik heb gepoogd in sobere en 
ingetogen woorden weer te geven 
hoe er in mijn fractie over wordt 
gedacht. Het zal duidelijk zijn dat er 
twee standpunten zijn. ik heb ze beide 
genoemd. Dit zal leiden tot een 
verschillende opstelling in de finale in 
deze Kamer. Er zullen mensen zijn die 
hun stem zullen geven aan het 
wetsontwerp en er zullen mensen zijn 
die dat niet zullen doen. 

Mevrouw Dales (PvdA): Is het erg 
onbescheiden om te vragen hoeveel 
mensen er aan de ene en hoeveel er 
aan de andere kant staan? 

De heer Faber (CDA): Het is onbeschei-
den, maar ik wil er wel een antwoord 
op geven. Deze zaak is vanavond in 
de fractievergadering besproken. Niet 
iedereen kon daar aanwezig zijn, 
wegens allerlei verplichtingen. Op dat 
moment was het fifty-fifty. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Het is 
misschien nog niet helemaal te 
voorspellen, maar gezien de reacties 
van de woordvoerders in tweede 
termijn, is de kans dat het wetsontwerp 
de eindstreep haalt bepaald niet 
toegenomen. Ik druk mij nu vrij 
voorzichtig uit. 

Ik heb begrepen dat in ieder geval 
de VVD van mening is dat het zo niet 
kan en niet mag en dat zij tegen zullen 
stemmen. De heer Faber heeft gezegd 
dat zijn fractie verdeeld zal stemmen. 
Hij heeft de argumenten van beide 
delen van de fractie onder woorden 
gebracht. 

Ik wil toch nog op een aantal zaken 
ingaan en mijn betoog met name 
toespitsen op een van de onderdelen 

die door de heer Linschoten en 
mevrouw Groenman aan de orde zijn 
gesteld, namelijk het ministeriële 
besluit met betrekking tot de uitwer-
king van de kostwinnersbepaling in 
de WWV. In de eerste termijn, maar 
ook in de schriftelijke behandeling, 
zijn wij al uitvoerig ingegaan op de 
relatie tussen de uitvoering van de 
richtlijn en de uitvoering van het 
emancipatiebeleid van het kabinet. Ik 
heb genoteerd dat de heer Linschoten 
daarmee instemt. Ik kan daarover dan 
ook kort zijn. Verwezenlijking van ons 
uiteindelijke emancipatiedoel op het 
terrein van de sociale zekerheid, 
brengt een eigen recht op uitkering 
voor ieder individu met zich. Die 
doelstelling verwezenlijken wij op dit 
moment nog niet. Ik erken dat. 

In het kader van de stelselherziening 
zal die doelstelling wel worden 
bereikt. Dit betekent niet, dat wij onze 
verplichtingen in het kader van de 
richtlijn niet nakomen, zoals door de 
meeste woordvoerders is opgemerkt. 
De richtlijn verplicht ons slechts 
discriminatie op grond van geslacht 
uit onze wetgeving te verwijderen, en 
niet om ons emancipatiedoel tot 
stand te brengen. Ook op andere, 
minder ruime manieren dan door het 
elimineren van de kostwinnerseis in 
de WWV kunnen wij aan de richtlijn-
verplichtingen voldoen, bij voorbeeld 
door een sekse-neutrale formulering 
van het kostwinnersbegrip. Dit nu 
wordt thans voorgesteld. De richtlijn 
sluit het stellen van een kostwinnerseis 
immers niet uit, mits deze eis wordt 
toegepast zonder discriminatie naar 
geslacht. Ik denk, dat op dit punt 
interpretatieverschillen naar voren 
zijn gekomen. 

De heer Linschoten heeft gevraagd 
of het onze uitdrukkelijke bedoeling is 
bij de integratie van de werkloosheids-
wetten te handelen conform hetgeen 
daaromtrent in de adviesaanvrage 
aan de SER en de Emancipatieraad in 
de WWV daarin niet zal worden 
opgenomen. Bij de behandeling van 
de moties kom ik hierover nog te 
spreken. 

Ik wil thans ingaan op de stellingen 
van de heer Linschoten met betrekking 
tot de ministeriële beschikking, 
waarin invulling is gegeven aan het 
kostwinnersbegrip, zoals wij dat in de 
WWV kennen. 

Alvorens op die uitwerking in te 
gaan, wijs ik erop, dat bezwaren, die 
tegen de uitwerking van het kostwin-
nersbesluit worden geuit, wellicht 
zouden kunnen leiden tot aanpassing 
van dit besluit. Het hoeven geen 
bezwaren tegen handhaving van een 
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kostwinnerseis als zodanig te zijn. De 
kostwinnersbepaling in de wet is een 
bijzondere bepaling, met het oog op 
de tweeverdienerssituatie. Het 
principe, dat in de schriftelijke 
gedachtenwisseling met de Kamer 
aan handhaving van die eis ten 
grondslag is gelegd, betreft het 
volgende. Indien een gezin meer 
inkomensbronnen heeft, is er niet 
altijd aanleiding om bij terugval van 
het gezinsinkomen in geval van 
werkloosheid van een van de partners 
via uitkering die terugval op te 
vangen, met name niet, indien het 
resterende arbeidsinkomen van de 
andere partner relatief hoog is of 
wanneer het aandeel dat de werkloos 
geworden partner in het gezinsinko-
men leverde, relatief klein was. 

De vraag of een op dit principe 
gestoelde kostwinnerseis ten aanzien 
van vrouwen discriminatoir is, is 
ervan afhankelijk of dit principe 
redelijk is, ook al zou men politiek 
gezien, de prioriteiten wellicht anders 
willen leggen, en of hieraan elk 
oogmerk om mannen en vrouwen 
verschillend te behandelen, vreemd 
is. In onze opvatting is dat in beide 
gevallen het geval. Dit zoeven beschre-
ven principe kan op verschillende 
wijzen worden uitgewerkt. 

Nader moet bepaald worden wat 
als relatief hoog inkomen van de 
andere partner en een relatief klein 
aandeel in het gezinsinkomen van de 
werkloze partner dient te worden 
beschouwd. Die uitwerking is te 
vinden in het kostwinnersbesluit. De 
nationale regelgever is geheel vrij, die 
uitwerking naar eigen inzichten te 
bepalen, mits bij die uitwerking niet 
alsnog een discriminatoir onderscheid 
tussen mannen en vrouwen wordt 
ingevoerd. 

Uitgaande van de opzet van het 
huidige kostwinnersbesluit wordt in 
feite een drempel ingebouwd, die het 
inkomen van een werkloos geworden 
partner te boven moet gaan wil de 
loonvervangende uitkering worden 
gedaan. De hoogte van die drempel 
stijgt progressief in drie stappen in 
relatie tot de hoogte van het arbeids-
inkomen van de andere partner. 
Omgerekend komt dit erop neer dat in 
de laagste inkomensklasse de 
meewerkende partner ten minste een 
vijfde deel van het gezinsinkomen 
dient in te brengen. In de tussenklasse 
geldt ten minste een derde deel en in 
de hoogste inkomensklasse geldt ten 
minste drie zevende deel. Het laatste 
deel wordt verder verlaagd, indien 
afhankelijke kinderen van het gezin 
deel uitmaken. 

Het kan dus niet voorkomen, dat 
- ik meen dat dit in eerste termijn 
even een rol heeft gespeeld - een 
werkloos geworden partner het 
grootste deel van het gezinsinkomen 
leverde, terwijl toch geen WW-rechten 
bestaan. Het effect van de regeling is, 
dat de drempel voor de lagere 
inkomensklasse vrijwel niet aanwezig 
is. Ingeval de nog werkende partner 
op het minimumloonniveau zit, wordt 
de meewerkende partner reeds na 10 
uur werk per week op de minimum-
loonbasis mede als kostwinner 
aangemerkt. Slechts voor de hogere 
inkomensniveaus krijgt een en ander 
een reëlere betekenis. 

Deze in het kostwinnersbesluit aan 
de kostwinnerseis gegeven uitwerking 
is gebaseerd op inkomenspolitieke 
overwegingen, waaraan elke gedachte 
van discriminatie tussen mannen en 
vrouwen vreemd is. Deze uitwerking 
is ook niet willekeurig in die zin dat 
deze niet zou passen binnen de opzet 
van de WWV. In dit verband vestig ik 
nog de aandacht op het volgende. 

Zoals reeds opgemerkt, is de 
kostwinnersbepaling een bijzondere 
bepaling met het oog op de tweever-
dienerssituatie. Ingeval een eenverdie-
ner werkloos is geworden, leidt de 
WWV ertoe dat het gezinsinkomen ten 
minste tot aan het netto minimumloon 
op peil wordt gehouden en dat de 
uitkering ten hoogste wordt berekend 
op basis van het maximumdagloon, 
terwijl binnen deze uitersten het 
gezinsinkomen met 30% vermindert. 
Indien de kostwinnersbepaling niet 
zou bestaan, zouden via de WWV in 
het geval van tweeverdieners ook 
uitkeringen worden gedaan, indien 
het gezinsinkomen nog boven de 
maximumloongrens ligt en ook voor 
zover de door werkloosheid ontstane 
teruggang in het gezinsinkomen 
minder bedraagt dan 30%. De 
kostwinnersregeling bevat een 
gedeeltelijke correctie op deze 
verschillende behandeling van een-
en tweeverdieners in termen van het 
gezinsinkomen gerekend. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop 
hiermee voldoende te hebben 
aangetoond dat naar onze opvatting 
ook de invulling van het besluit niet in 
strijd is met de Europese richtlijn nr. 
3. 

De heer Linschoten (VVD): Om te 
beginnen heeft de staatssecretaris 
proberen aan te geven dat er geen 
discriminerende grond zit in de wijze, 
waarop de kostwinnersregeling in 
elkaar zit en dat er dus blijkbaar een 
objectieve en redelijke grond voor 
aanwezig is. Hoe kan het dan zijn dat 

bij voorbeeld wel rekening wordt 
gehouden met het gegeven dat de 
vrouw een relatief klein inkomen heeft 
en niet als kostwinner kan worden 
aangemerkt, gebaseerd op het totale 
gezinsinkomen, terwijl haar man, die 
naast zijn WWV-uitkering een enorm 
inkomen uit vermogen heeft, toch 
recht blijft houden op een WWV-uitke-
ring? 

Dat kan best, daar kun je zelfs 
redelijke gronden voor aanvoeren. Ik 
meen dat de staatssecretaris dit ook 
gedaan heeft, maar het zijn geen 
objectieve gronden. Het is een 
inkomenspolitiek oordeel, en derhalve 
is de objectiviteit, die noodzakelijk is 
op basis van een uitspraak van het 
Hof van Justitie, niet aangetoond. En 
daarom - dat is de crux van het hele 
verhaal - is er strijdigheid met de 
derde EG-richtlijn. 

Staatssecretaris De Graaf: Het gaat 
om het al dan niet mogen hanteren 
van een kostwinnersbeginsel. Het 
antwoord op de vraag of dat mag, 
luidt: ja. Wij hebben dat in het 
ministeriële besluit uitgewerkt op 
basis van de inkomenspolitieke 
criteria die ik zoeven noemde. En dat 
zijn naar onze opvatting objectieve en 
redelijke criteria, om uit te maken 
wanneer en in welke situaties er 
sprake is van een kostwinnerschap. 
En dat is een zodanige uitwerking dat 
met name tweeverdieners met een 
laag inkomen veel gemakkelijker aan 
die criteria kunnen voldoen dan de 
anderen. Nogmaals, wij blijven dit 
een redelijke en objectieve uitwerking 
van het kostwinnersbegrip in de WWV 
vinden. 

Dan nog enkele overwegingen die 
meer van beleidsmatige aard zijn. Op 
dit moment vindt het kabinet dat er 
geen ruimte is om het uit een oogpunt 
van emancipatiebeleid meest gewen-
ste resultaat te bereiken. De heren 
Schutte en Van der Vlies hebben 
daarmee instemming betuigd. 
Mevrouw Groenman en anderen 
hebben zeer nadrukkelijk uitgesproken, 
het daarmee oneens te zijn. Bij de 
afweging van de verschillende 
mogelijkheden om uitvoering aan de 
richtlijn te geven, speelden verschillen-
de aspecten een rol. De maatregel zou 
niet vooruit mogen lopen op de 
voorgenomen herziening van het 
stelsel. 

Ik bestrijd dus degenen die in dat 
opzicht een ander standpunt hebben 
verkondigd. Verder zou de maatregel 
zo goed mogelijk moeten passen in 
de huidige systematiek van de WWV 
zelf. Ook speelden de financiële 
gevolgen van de verschillende 
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mogelijkheden tot uitvoering van de 
richtlijn een belangrijke rol. Meerkos-
ten zouden zeker in deze tijd verant-
woord moeten zijn, ze zouden moeten 
worden afgewogen tegen andere, 
noodzakelijke beleidsdoelstellingen 
die kosten met zich meebrengen. 

Met het voorstel om een sekse-neu-
traal geformuleerde kostwinnerseis in 
de WWV op te nemen, menen wij in 
deze wet op de meest juiste wijze 
rekening te hebben gehouden met 
deze aspecten. Wij vinden het onver-
antwoord om op dit moment een 
maatregel voor te stellen die zou 
leiden tot een structurele verhoging 
van de uitgaven. Het laten vervallen 
van de kostwinnerseis in de WWV per 
1 januari 1985 en de varianten hierop, 
die in de discussie van verschillende 
zijden zijn gesuggereerd, leiden alle 
uiteindelijk tot een structurele verho-
ging van de uitgaven van 450 miljoen. 

Alleen als onderdeel van een pakket 
van maatregelen - en dat is dan een 
gans ander pakket dan het pakket dat 
de heer Willems mij even voorschotelde 
- betreffende de structuur van het 
stelsel, ziet het kabinet ruimte om een 
dergelijke maatregel te nemen. Alleen 
op die wijze kan naar onze mening op 
een verantwoorde wijze een integrale, 
inhoudelijke en budgettaire afweging 
van alle aspecten plaatsvinden. 

Over de varianten die in de discussie 
naar voren zijn gebracht, hoef ik niet 
veel meer te zeggen, na wat ik 
daarover al in eerste termijn heb 
gezegd. 

De betekenis van die varianten en 
de kosten daarvan heb ik genoemd. Ik 
moet nog wel de nadrukkelijke vraag 
beantwoorden van de heer Faber of ik 
overweeg met een nota van wijziging 
ten aanzien van een van deze varianten 
te komen. Het antwoord daarop luidt 
'neen'. Als het kabinet daartoe meent 
te moeten besluiten, dan zal inderdaad 
- zoals de heer Faber veronderstelde -
daarover het advies van de Raad van 
State moeten worden ingewonnen, 
omdat het een vrij belangrijke afwijking 
betreft van het wetsvoorstel. 

De heer Schutte vroeg nog of de 
discussie die wij voeren over de 
Europese richtlijn nr. 3 consequenties 
heeft voor een aantal bepalingen met 
betrekking tot de AOW, de AOW-voor-
stellen die nog in discussie zijn en de 
Algemene Arbeidsongeschiktheids-
wet. Naar de opvatting van het 
kabinet is dit niet het geval. Naar onze 
overtuiging hoeven geen veranderin-
gen te worden aangebracht in de 
daarin bestaande regeling. Dat zelfde 
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geldt voor andere minimumdagloon-
garanties, die wij kennen in het kader 
van de WAO. 

Mevrouw Groenman vroeg of het 
mij bekend is op welk moment de 
Europese Commissie met een defini-
tieve rapportage komt over deze zaak. 
Het antwoord daarop kan ik haar niet 
geven. Het is mij niet bekend of dit 
vandaag of morgen zal geschieden. 

De heer Linschoten en anderen 
hebben mij nog nadrukkelijk de vraag 
gesteld of de derde richtlijn al of niet 
geldt voor en van toepassing is op de 
WWV. Mijn antwoord daarop is 
simpel 'ja'. Als ik die vraag met 'neen' 
had moeten beantwoorden, had ik 
hier vandaag niet met een voorstel 
hoeven komen, zoals dat thans aan de 
orde is. Naar onze opvatting behelst 
de huidige wetgeving een bepaling 
die daarmee niet in overeenstemming 
is. Om die reden zijn wij met concrete 
voorstellen naar de Kamer gekomen. 
Ik kom straks nog te spreken over het 
loondervingskarakter, equivalentie, 
e.d. 

De heer Schutte (GPV): Komt de 
staatssecretaris dan ook terug op het 
punt dat na de stemming de conse-
quentie kan zijn dat wij terugvallen op 
de bestaande situatie? Wat is het 
politieke oordeel van het kabinet 
daarover? 

Staatssecretaris De Graaf: Uiteraard is 
het antwoord op deze vraag erg 
relevant. Ik denk dat het pas moet 
worden gegeven op het moment 
waarop blijkt dat zo'n wetsvoorstel 
wordt verworpen. Nogmaals: ik 
probeer met zo goed mogelijke 
argumenten de door het kabinet 
gemaakte keuze te verdedigen. Na de 
stemming blijkt hoe de kaarten 
precies liggen. Als de Kamer mij dan 
een reactie vraagt, zal ik op dat 
moment reageren. 

De heer Schutte (GPV): Jawel, maar 
ik kan mij voorstellen dat de afweging 
relevant is. Het zal praktisch niet meer 
mogelijk zijn, na een eventuele 
verwerping, vóór 23 december een 
andere maatregel door het parlement 
te krijgen. Je komt dan toch voor een 
groot dilemma te staan, dat voor de 
gehele Kamer relevant kan zijn. 

Staatssecretaris De Graaf: Die 
veronderstelling is juist. Ik zie inder-
daad geen mogelijkheid om eventueel 
een ander wetsvoorstel op een 
zodanig tijdstip naar de Staten-Gene-
raal te sturen dat voor parlementaire 
behandeling voor 23 december 
gereed is. Hiervoor moet de normale 
wetsprocedure gevolgd worden, 
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inclusief het advies van de Raad van 
State. Men kan zonder meer op zijn 
vingers narekenen dat een nieuw 
wetsontwerp niet meer voor de 
bewuste datum, 23 december 1984, 
kan worden gerealiseerd. Dit is heel 
duidelijke informatie van mijn kant. 

Mevrouw Dales (PvdA): Dat is 
natuurlijk glashelder. Het alternatief is 
echter dat de wet valt en dat wi j met 
de oude WWV zitten. U bent dus ook 
niet van plan die schade in de ti jd 
waar mogelijk te beperken en zo 
spoedig mogelijk met een vervanging 
te komen. U kiest dus niet zozeer op 
grond van het feit dat zo'n behandeling 
nog enige tijd vergt. U weet dat de 
Kamer heel bereidwillig kan zijn. Zij 
zal het op dat punt ook bepaald wel 
zijn. De schade van de oude WWV, die 
dan nog een half of een heel jaar 
geldt, zou aanmerkelijk beperkt 
kunnen worden. Daartoe bent u 
echter ook niet bereid? Dan komt 
namelijk mijn veronderstelling dat het 
u helemaal niet zo onwelkom zou zijn 
als die wet valt, in een enigszins meer 
waarschijnlijk daglicht te staan. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik meen dat 
ik het huidige voorstel zo goed 
mogelijk moet verdedigen, omdat dit 
naar de opvatting van het kabinet de 
besteen meest verantwoorde invulling 
is van het voldoen van de criteria van 
de WWV aan de Europese richtlijn. Ik 
erken dat het een zuinige invulling is. 
Op juridische gronden is zij echter 
zonder meer in overeenstemming met 
die richtlijn. Ik erken dat daarover heel 
duidelijk interpretatieverschillen 
bestaan. Ik kan dat niet wegwuiven. Ik 
heb echter geprobeerd de verdediging 
van dit wetsontwerp te formuleren. 

Mevrouw Groenman heeft op stuk 
nr. 11 een motie ingediend. Daarin 
staat: 'van mening, dat het op 
enigerlei wijze hanteren van het 
kostwinnersbeginsel bij !oondervings-
uitkeringen in strijd is met...'. Zo'n 
formulering is voor mij zeker niet 
acceptabel. Dit zou uiteindelijk 
betekenen dat het niet mogelijk zou 
zijn, in een aan het loon gerelateerde 
uitkeringsregeling met een toeslag te 
werken op de manier, zoals vandaag 
de dag in het kader van de loonder-
vingsverzekeringen het geval is. Dat is 
een strekking die naar mijn gevoelen 
bepaald niet verantwoord is. 

Ik blijf stellen, zoals ik ook tegen de 
heer Linschoten heb gezegd, dat het 
kabinet er bij de invulling van de 
stelselwijziging nadrukkelijk naar 
streeft, te handelen conform hetgeen 
daarover in de u bekende adviesaan-
vrage is geformuleerd. Er zijn geen 
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plannen om daarvan af te wijken. Die 
discussie hebben wij ook hier gevoerd. 
Mevrouw Groenman heeft ook 
indertijd haar bezwaren kenbaar 
gemaakt tegen de minimumdagloon-
garanties in het kader van de WW en 
de WAO. Op grond van die overwe-
gingen kan ik mij voorstellen dat zij 
met deze motie komt. Ik vind dit 
echter iets wat een brug te ver gaat. 
Dit ontneemt ons de mogelijkheid om 
invulling te geven aan de stelselwijzi-
ging die wi j hebben voorzien, waarin 
onder andere die minimumdagloonga-
rantie komt. 

In feite gelden deze bezwaren ook 
ten aanzien van de motie van mevrouw 
Dales. Daarin wordt ook nadrukkelijk 
gesteld: 'geen ruimte is voor kostwin-
nersbepalingen'. De door ons beoogde 
toeslag in het kader van de stelselwij-
ziging, is toch een toeslag die uitslui-
tend wordt gegeven aan degenen die 
met de loongerelateerde uitkering van 
70% niet over voldoende middelen 
van bestaan beschikken. Mitsdien 
krijgen zij een aanvulling op basis van 
de door ons beoogde stelselwijziging. 
Ik heb het gevoelen dat beide moties 
haaks zouden staan op die uitwerking. 
Daarom meen ik aanvaarding van 
beide moties te moeten ontraden. Ik 
blijf dus bij de stellingname die het 
kabinet heeft geformuleerd in de 
adviesaanvrage aan SER en Emancipa-
tieraad. 

De heer Linschoten (VVD): Zou de 
strekking van deze motie overeenko-
men met de opmerkingen van de 
staatssecretaris over de geïntegreerde 
werkloosheidsregeling indien daaruit 
de passage 'van mening, dat binnen 
het stelsel van sociale zekerheid geen 
ruimte is voor kostwinnersbepalingen' 
zou wegvallen en zij overigens gelijk 
zou luiden? 

Staatssecretaris De Graaf: Het 
antwoord is 'ja' wanneer in die motie 
zou worden uitgesproken dat in die 
geïntegreerde werkloosheidsregeling 
geen ruimte is voor kostwinnersbepa-
lingen zoals zij nu gelden in het kader 
van de WWV. Dat standpunt is 
namelijk conform het advies van de 
SER. Ik wil nu toch geen weg blokkeren. 
Met de stelselwijziging beogen wij 
een in beginsel aan het loon gerela-
teerde uitkering van 70% te bewerk-
stelligen. Die uitkering zal in een 
aantal gevallen ontoereikend blijken. 
Men kan dan zeggen 'okee, het zij zo, 
diegene die te weinig heeft, kan een 
aanvulling krijgen op grond van de 
bijstandswet'. 

Dat is niet onze bedoeling met de 
stelselwijziging bij werkloosheid en 
bij arbeidsongeschiktheid. Vandaar 
dat wij in de nieuwe geïntegreerde 
regeling iets soortgelijks opnemen als 
datgene wat wij nu ook kennen bij de 
WWV, de WW en de WAO. Ik doel nu 
op de minimumdagloongarantie, die 
in het nieuwe stelsel zal worden 
vertaald in een binnen de sociale 
verzekering geïntegreerde toeslagre-
geling. Ik ben bang dat de formule die 
nu in deze motie staat die weg zou 
blokkeren. Ik weet dat mevrouw 
Groenman dat ook wi l . Dat standpunt 
respecteer ik ook. Het betekent dat de 
minimumdagloongarantie niet 
mogelijk zou zijn. 

Mevrouw Dales (PvdA): Bent u van 
plan in de nieuwe wet toch weer een 
kostwinnersbeginsel te introduceren, 
of spreekt u uit dat mensen onder 
bepaalde omstandigheden zo sterk in 
inkomen achteruit kunnen gaan dat zij 
een toeslag krijgen? Dit zijn volstrekt 
verschillende zaken. Ik ben beducht 
voor een kostwinnersbepaling in de 
nieuwe wet. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb mij duidelijk 
uitgesproken, onder verwijzing naar 
de adviezen van de SER en de 
Emancipatieraad. In de adviesaan-
vrage aan beide organen is noch 
wordt een kostwinnersbepaling 
geïntroduceerd zoals wij die nu in het 
kader van de WWV kennen. 

Ik heb erop gewezen dat ik met de 
toeslagen in de knoei kom op het 
moment dat er wordt gesproken van 
'enigerlei vorm van kostwinnersbepa-
ling', of iets dergelijks. Die weg wil ik 
niet blokkeren. De kans daarop 
bestaat door aanneming van in elk 
geval de motie-Groenman. Mevrouw 
Groenman wil dan ook geen minimum-
dagloongarantie in de regeling. Ik heb 
daar respect voor. Wel is het in 
tegenspraak met onze wensen bij de 
integratie van de verzekeringen voor 
arbeidsongeschiktheid en werkloos-
heid. 

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik waag nog één 
poging. Mijn fractie wil best nadenken 
over gezinstoeslagen, die bij de 
stelselherziening aan de orde zouden 
kunnen komen. Dat is iets heel anders 
dan het invoeren van een kostwinners-
eis bij loondervingsregelingen op 
zichzelf. Daarbij gaat het immers om 
individuele regelingen. 

Staatssecretaris De Graaf: Om niet in 
herhalingen te vervallen, verwijs ik 
naar mijn eerdere opmerkingen. Wij 
verschillen van mening. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Dales heeft gevraagd of de zaak is 
getoetst in verband met de administra-
tieve rechtspraak. Bij interruptie is 
hierover naar mijn mening al voldoen-
de gezegd over het verloop van zo'n 
procedure. In ieder geval zijn wi j van 
mening, dat deze voorstellen zodanig 
van aard zijn dat elke mogelijkheid 
om in beroep te gaan natuurlijk aan 
elke Nederlandse burger blijft gege-
ven. Wij kunnen niemand die moge-
lijkheid ontnemen en dat zijn wij ook 
zeker niet van plan. 

Mevrouw Dales heeft ook gevraagd 
hoe lang 'voorlopig' is. Ik neem aan, 
dat zij vooral doelde op het voorlopige 
karakter van een halfjaar in verband 
met 1 juli 1985. Ik herhaal wat ik al 
vaker heb gezegd: wij blijven streven 
naar realisering van de stelselwijziging 
per 1 juli 1985. Wij hebben dat streven 
nog steeds niet losgelaten. In die zin 
gaat het dus om een voorziening voor 
een interimperiode van een halfjaar. 

Mevrouw Dales is van mening, dat 
door artikel 2 van het wetsvoorstel 
allerlei technische vragen over de 
uitkeringen onopgelost blijven. Ook 
de heer Willems heeft zich bij haar 
opmerkingen aangesloten. Zij wees 
daarbij op het feit, dat de uitkering in 
beginsel ingaat op de dag van de 
aanvraag. Tussen de datum van 
aanvraag en de datum van toekenning 
is verloop van tijdstip. Voorts merkte 
zij op, dat de WWV het herleven van 
uitkeringsrechten kent. Naar aanlei-
ding hiervan merken wij op, dat de 
wijziging van de WWV die met dit 
wetsvoorstel wordt voorgesteld, niet 
geldt voor op 23 december lopende 
WWV-uitkeringen. 

Anders gezegd: voor WWV-uitkerin-
gen die voor die datum zijn toegekend. 
Deze toekenning kan ook na 23 
december plaatsvinden. Uit de 
beslissing van de gemeenten blijkt 
dan, dat met terugwerkende kracht 
WWV-rechten worden toegekend. Dit, 
het met terugwerkende kracht 
toekennen van rechten, zal veelal 
gebeuren daar in het algemeen 
tussen het moment van aanvrage om 
een uitkering en de toekenning 
daarvan enige tijd verstrijkt. 

Wat het herleven van rechten na 23 
december a.s. betreft, merken wij het 
volgende op. Herleven van het recht 
betekent, dat het oude recht - bij 
voorbeeld het voor 23 december 
ingegane recht - herleeft. Er is dan 
dus ook sprake van een op 23 decerrv 
ber lopend recht op uitkering dat door 
dit wetsontwerp niet wordt geraakt. 
Het recht op uitkering van de gehuwde 
man, wiens recht op uitkering na 23 
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december herleeft, loopt gewoon 
door. Op het moment dat het recht 
herleeft, blijft het buiten de toepassing 
van het wetsontwerp. 

Ten aanzien van de gehuwde vrouw 
die voor 23 december door de 
kostwinnerseis geen recht op een 
WWV-uitkering heeft gekregen, kan 
geen sprake zijn van het herleven van 
oude rechten. Zij heeft immers geen 
oud recht gehad, dus kan er evenmin 
sprake zijn van een herleving van dat 
recht. 

Mevrouw Dales (PvdA): Algemeen 
geldt dat het recht ontstaat op de 
datum van aanvraag. Ik heb daarop al 
even gewezen, omdat u dat zo 
vreemd formuleert. Wanneer een 
gehuwde, niet-kostwinner zijnde 
vrouw enige tijd eerder werkloos is 
geworden en een aanvrage indient op 
23 december op grond van het feit, 
dat er geen termijn is waarbinnen zij 
die aanvrage moet indienen, en de 
aanvrage derhalve na het verstrijken 
van de wet indient, dan heeft zij op 
dat moment een recht. Het wordt op 
die datum vastgesteld. Ik wil graag 
weten hoe dat dan afloopt. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik neem 
aan, dat in dat soort gevallen in het 
algemeen de uitkering wordt toege-
kend op het moment dat het recht 
ontstaat, dus op het moment, dat 
iemand is uitgetrokken voor de WW 
of op het moment van werkloosheid. 
Dan zal in beginsel die uitkering ook 
met terugwerkende kracht dienen te 
worden toegekend en dan ontstaat de 
situatie die ik zojuist schetste. 

De heer Willems heeft nog even de 
discussie over het equivalentiebegin-
sel in het kader van de WWV in 
herinnering gebracht. Ik denk dat hij 
met name het oog had op de discussie 
die ik met mevrouw Brouwer had. Wij 
kennen het equivalentiebeginsel niet 
in de WWV. Ik erken dat het wel een 
loongerelateerde uitkering is: naar 
gelang de hoogte van je loon heb je 
dan rechten. Maar van equivalentie in 
de zin die geldt in de sociale verzeke-
ring is geen sprake, omdat dit geen 
verzekering is. Daarmee geef ik dan 
ook een reactie op een opmerking van 
de heer Faber, die de WWV toch te 
veel het karakter meegeeft van de 
sociale verzekeringen, terwijl ik in 
mijn eerste termijn heel nadrukkelijk 
heb gewezen op een aantal in de 
WWV opgenomen elementen die 
sterker dan in de loondervingsverzeke-
ringen rekening houden met het 
behoefte-element. Dergelijke elemen-
ten kun je ook in de Algemene 
Bijstandswet zien. 

Ik meen dat ik al voldoende heb 
gezegd over het al dan niet vooruitlo-
pen op de stelselwijziging. Ik heb ook 
al gereageerd op verschillende vragen 
hoe wij nu verder moeten. De heer 
Faber heeft nog eens zijn juridische 
worsteling onder woorden gebracht. 
Ik denk dat wij beiden met die worste-
ling hebben gezeten. De juridische 
worsteling die ik heb doorgemaakt, 
heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat 
wij vinden dat het wetsvoorstel dat nu 
op tafel ligt in overeenstemming is 
met de Europese richtlijn. 

Nog heel kort dit: het kabinet streeft 
gelijkberechtiging na, verwijst naar de 
bekende adviesaanvragen. Dat doel 
zou zijn gerealiseerd als wij kans 
zouden hebben gehad het stelsel per 
1 januari 1985 in te voeren. Dat is niet 
gelukt. Een ieder kent de overweging. 
Het kabinet streeft er nu naar dit op 1 
juli te realiseren. Omdat wij aan de 
richtlijn moeten voldoen, eist dit van 
ons een aantal maatregelen, met 
name ten aanzien van de Europese 
richtlijn. 

Wij hebben in dit verband twee 
interimmaatregelen voorgesteld: één 
ten behoeve van oudere werknemers 
die anders hun recht op uitkering 
zouden hebben gekregen in het kader 
van de WWV en dus een zekere 
verwachting hadden en nog één, de 
sekse-neutrale kostwinnersbepaling 
die in onze opvatting beantwoordt 
aan de eisen van de Europese richtlijn. 
Elke andere oplossing zou meer 
kosten met zich brengen. Dat betekent 
dat wij alleen de minnen die in de 
stelselwijziging zitten naar voren 
krijgen en de plussen van die stelsel-
wijziging niet naar voren kunnen 
halen. Dat is de belangrijkste overwe-
ging van het kabinet om het voorstel 
dat nu hier op tafel ligt te verdedigen. 

D 
Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Mijnheer de Voorzitter! Nu 
zo vele leden uitdrukkelijk verklaard 
hebben dat zij kalm en ingetogen 
hebben willen spreken, wil ik daar ook 
gaarne mijnerzijds toe bijdragen door 
zo kort mogelijk te antwoorden. 

Mevrouw Groenman heeft mij 
uitdrukkelijk gevraagd wat ik vond 
van haar motie. Ik ben het uiteraard 
geheel eens met de opvatting die de 
heer De Graaf zojuist naar voren heeft 
gebracht, namelijk dat dat deel van de 
motie dat begint met de woorden 'van 
mening, dat het op enigerlei wijze 
hanteren van het kostwinnersbeginsel 
bij loondervingsuitkeringen in strijd is 
met de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen op het gebied 
van de sociale zekerheid', daarmee 
aannemend dat mevrouw Groenman 

daarmee bedoelt te zeggen 'in het 
kader van de derde richtlijn', dat die 
mening niet juist is. 

Niettemin zal de regering er in de 
praktijk wel rekening mee houden, 
omdat de regering als voorlopig 
beleidsvoornemen in het concept-
beleidsplan, en ook min of meer 
daarop preluderend in de adviesaan-
vragen aan de SER en de Emancipa-
tieraad heeft aangekondigd, dat het 
haar voorlopige bedoeling is om het 
kostwinnersbegrip in de WWV op te 
heffen. Hoewel de mening in de 
eerste alinea niet waar is, zal de 
regering in de praktijk als zij tot 
stelselwijziging overgaat daarmee 
rekening houden. 

Mevrouw Groenman (D'66): De 
staatssecretaris zegt dat het niet waar 
is. Zij zegt echter ook dat wat er in het 
concept-beleidsplan emancipatie staat 
weer wel waar is. Wat is er nu waar? 
Mijn motie is bedoeld om de staatsse-
cretaris te houden aan het concept-
beleidsplan emancipatie en aan de 
doelstellingen uit de SER-adviesaan-
vrage. Het gaat daarin om loonder-
vingsregelingen en niet om garanties 
voor de minimumbestaansbehoefte. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Ik heb niet gezegd dat het 
niet waar is. Ik heb gezegd dat de 
regering van mening is dat uw 
mening onjuist is, hoewel zij van plan 
is het kostwinnersbeginsel in de WWV 
op te heffen bij de wijziging van het 
sociale zekerheidsstelsel. Met andere 
woorden: de regering zal waarschijn-
lijk uitvoeren wat u in het dictum van 
de motie vraagt. 

Mevrouw Dales heeft mij in het 
bijzonder gevraagd hoe ik denk over 
een ontwikkeling die zou leiden tot 
het niet realiseren van de stelselwijzi-
ging per 1 juli 1985. Voorts heeft zij 
gevraagd hoelang naar mijn mening 
de regering dan nog mag aanblijven. 

Het is niet aan mij te beoordelen 
hoe lang een kabinet mag aanblijven. 
Het is gebruikelijk dat een kabinet de 
portefeuilles ter beschikking stelt bij 
nieuwe verkiezingen. Het is aan de 
Tweede Kamer om uit te maken of het 
kabinet mag aanblijven of niet. 

Mevrouw Dales heeft mij voorts 
gevraagd of ik er persoonlijke conse-
quenties uit zou trekken als de sociale 
stelselwijziging niet per 1 juli aanstaan-
de gereedkomt. Ik vermoed niet dat ik 
dat zou doen. Ik heb in de eerste 
plaats geen reden om aan te nemen 
dat de stelselwijziging per 1 juli 1985 
niet gerealiseerd zal zijn. Wij streven 
er met grote kracht naar. Ik geef 
echter toe dat er bij zo'n behandeling 
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ook onzekere elementen zijn. Wanneer 
komen de adviezen gereed? Komen er 
nog ingewikkelde vraagstukken 
betreffende de uitvoering naar voren, 
waarop antwoord moet worden 
gegeven? 

Theoretisch wil ik niet uitsluiten dat 
het moment van 1 juli 1985 voor de 
inwerkingtreding misschien niet zal 
worden gehaald. In de ogen van de 
regering is het huidige voorstel niet in 
strijd met de Derde Richtlijn. Dat 
betekent dat de termijn waarbinnen 
de beoogde stelselwijziging in 
werking moet treden, niet relevant is 
voor de vraag of de stelselwijziging 
een situatie zou doen voortduren die 
in strijd is met de Derde Richtlijn. De 
regering vindt immers dat die strijdig-
heid niet aanwezig is. Er is wat dat 
betreft geen haast om de stelselwijzi-
ging te versnellen. In mijn eerste 
termijn heb ik al gezegd dat het uit 
een oogpunt van emancipatiebeleid 
gewenst is, de eliminering van het 
kostwinnerschap zo spoedig mogelijk 
tot stand te brengen. Wat dat betreft, 
hoop ik dan ook dat de datum van 1 
juli 1985 niet zal worden overschreden. 
Ik zal daaraan geen persoonlijke 
consequenties verbinden. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de beraad-
slaging te sluiten en te stemmen 
morgen aan het eind van de vergade-
ring. 

Ik geef het woord aan mevrouw 
Brouwer, die het heeft gevraagd. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Namens de 
fracties van de Partij van de Arbeid, 
D'66 en de PSP wi l ik het volgende 
voorstel van orde doen. Wilt u 
voorstellen, de behandeling van dit 
onderwerp te schorsen, zodat er 
morgen een derde termijn gehouden 
kan worden? Wij wensen onderling 
beraad te houden om te kunnen 
reageren. 

De Voorzitter: Ik stel nader voor, de 
beraadslaging tot morgen te schorsen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik merk op, dat de 
derde termijn voorafgaand aan de 
stemming gehouden zal worden. Hoe 
lang die termijn zal duren, zien wij 
wel. Ik neem aan, dat het enthousiasme 
geringer wordt, naarmate het later is. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van hoofdstuk VIII 
(Onderwijs en Wetenschappen) van 

de rijksbegroting voor het jaar 1985 
(18600-VIII). 

De Voorzitter: Wij gaan thans over tot 
de artikelsgewijze behandeling. 

In behandeling komt het voorstel van 
wet 18600-VIII, nr. 46. 

Over het begin van artikel I, de 
artikelen 1 t/m 9 en het daarop 
voorgestelde amendement wordt 
geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 10, waarop 
is voorgesteld een amendement-Ko-
nings/Niessen (stuk nr. 22). 

D 
Staatssecretaris Ginjaar-Maas: 
Mijnheer de Voorzitter! Het proces 
herschikking en fusie moet buitenge-
woon snel aangepakt worden. Het is 
naar mijn oordeel de enige weg om 
de besturen een heel actieve rol, zelfs 
een voortrekkersrol toe te delen. Het 
lijkt mij uitgesloten om die taak aan 
de provincies over te dragen, als men 
zo'n grote haast heeft. Op wat langere 
termijn zullen de provincies inderdaad 
een belangrijke rol krijgen als het gaat 
om de planning van voorzieningen. Ik 
acht het uitgesloten dat dat in de 
HEF-operatie kan. Ik adviseer de 
Kamer dringend dit amendement niet 
aan te nemen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 11 t/m 50 wordt 
geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over de artikelen 51 en 
52, waarop zijn voorgesteld: 
- vier amendementen-Dijkstal 
(stukken nr. 38,1 en II en 45,1 en II). 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil over de amendemen-
ten van de heer Dijkstal op stuk nr. 38 
en de amendementen van de heer 
Dijkstal op stuknr. 45 nog het volgende 
opmerken. De vorige week hebben wij 
gediscussieerd over de gelden die 
waren uitgetrokken voor de onderwijs-
voorrangswet en over de stijging van 
de post onderwijsvoorrangsbeleid. 
Welnu, bij lezing van het stenogram 
zou men de indruk kunnen krijgen dat 
de stijging van het bedrag vermeld in 
de post verband hield met de reserve-
ring voor de invoering van de onder-
wijsvoorrangswet, aangezien een en 
ander ook in het amendement van de 
heer Dijkstal gekoppeld was. 

De stijging van het bedrag vermeld 
in de post is het gevolg van de 
exogene financiering van het onder-
wijsvoorrangsbeleid. Indien in het 
kader van het onderwijsvoorrangsbe-

leid, met name bij de culturele 
minderheden het aantal leerlingen 
toeneemt, zullen op dat moment ook 
de middelen die aan de onderwijsbe-
groting worden toegevoegd toene-
men. Neemt het aantal leerlingen af, 
dan worden ook de middelen die 
daarvoor zijn uitgetrokken, verlaagd. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 53 t/m 66 en de 
amendementen, voor zover daarop 
voorgesteld, wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 67, waarop 
is voorgesteld een amendement-
Franssen/Hermes (stuk nr. 33 II). 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Het amendement op artikel 
67 (stuk nr. 33) heeft betrekking op de 
beëindiging van de bekostiging van 
huishoudsters in het LHNO. Bij de 
dekking, zoals aangegeven in artikel 9, 
maak ik ten minste de kanttekening 
dat daar een begrotingspost inzake in 
te winnen adviezen wordt verlaagd, 
terwijl uit die begrotingspost worden 
gefinancierd: onderzoeksprojecten in 
het kader van het arbeidsvoorwaardem 
beleid, bij voorbeeld registratie en 
onderzoek ziekteverzuim, vergelijkend 
onderzoek arbeidsvoorwaarden in het 
buitenland, positie van parttimers en 
het vervolg van het Knight Wegen-
stein-onderzoek, het zogenaamde 
WOTO-onderzoek (werkgroep onder-
zoek taken en organisatie). Een 
verlaging van het bedrag, genoemd 
onder artikel 9, zou inzake artikel 67 
ernstige problemen opleveren. Dit 
wilde ik onder de aandacht van de 
Kamer brengen. 

D 
De heer Hermes (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb de redenering van 
de minister begrepen. Wij zullen 
overwegen of wi j een andere dekking 
kunnen vinden. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 68 t/m 107 en de 
amendementen, voor zover daarop 
voorgesteld, wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 108, 
waarop zijn voorgesteld: 
- een gewijzigd amendement-Ko-
nings/Niessen (stuk nr. 48); 
- een gewijzigd amendement-Nies-
sen/Konings (stuk nr. 50). 
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• 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! De redenering die bij de 
wijziging in dit artikel is gevolgd is de 
volgende. Er is een proces van 
Schaalvergroting, Taakverdeling en 
Concentratie in het HBO. Hangende 
dat proces - dit sluit aan bij eerder 
gevoerde discussies in deze Kamer -
is het niet verstandig, nieuwe scholen 
voor bekostiging in aanmerking te 
nemen. Derhalve zijn in verband met 
een aantal scholen verlagingen op de 
bedragen, genoemd onder artikel 67, 
het artikel dat wij nu bespreken, en 
volgende toegepast. 

Ik wil de Kamer voorhouden dat het 
bij de genoemde voorbeelden (de 
Academie voor expressie door woord 
en gebaar in Eindhoven, de protes-
tants-christelijke HEAO-school in 
Rotterdam, een aantal opleidingen in 
de sfeer van logopedie en een 
hotelschool in Amersfoort) om zaken 
gaat waarbij een beroepsprocedure 
bij de Kroon heeft gediend. Hierbij 
was het advies van de Raad van 
State: alles overwegende, zou toch 
plaatsing op het scholenplan moeten 
plaatsvinden. Daarbij zijn uiteraard 
door de regering de veranderingen in 
het kader van de STC-operatie in het 
geding gebracht. Maar in het door de 
Raad van State uitgebrachte advies is 
tot uitdrukking gebracht dat hetgeen 
in de STC-nota is neergelegd, niet een 
zodanige doorwerking kan hebben 
indien de betrokkenen, in dit verband 
dus de appellanten, daar groot nadeel 
van ondervinden. 

Bij de Academie voor expressie 
door woord en gebaar gaat het in de 
kern van de zaak om een beroep 
tegen een beslissing om die school 
van het plan af te voeren. Die school 
stond op het plan en is daar op een 
bepaald moment vanaf gehaald. Men 
is in beroep gegaan. Duidelijk was dat 
in die procedure de appellant uitein-
delijk in het gelijk gesteld moest 
worden, lettend op het advies van de 
Raad van State. Dit wil ik de Kamer 
dringend voorhouden. 

Ik kom tot een volgend punt, de 
juridische kant. Indien een school op 
het scholenplan is geplaatst, kan die 
juridisch van het plan worden afge-
voerd als zich gewijzigde omstandig-
heden hebben voorgedaan die 
redelijkerwijs niet bekend konden zijn 
op het moment van plaatsing. 

Vandaar dat ik zoeven de STC-nota 
ten tonele voerde. Heeft plaatsing op 
het plan echter plaatsgevonden, dan 
is er als het ware een recht op 
bekostiging gecreëerd, met een 

kanttekening. Het is namelijk mogelijk 
dat het moment waarop de bekostiging 
moet gaan wordt verschoven. Kijkend 
naar de rij amendementen, is het zo 
dat wat de academie voor expressie 
door woord en gebaar betreft, de 
bekostiging krachtens de wet volgend 
jaar in ieder geval moet aanvangen. 
Voor een aantal andere beroepen 
volgt dat in het jaar daarop. 

Ik wil nog een volgend argument 
noemen, dat betrekking heeft op de 
juridische kant. Bekostiging zal toch 
op enig moment moeten plaatsvinden. 
Ik heb hier dus gewoon de lijn 
gevolgd die wij bij alle beroepszaken 
volgen. Als de appellant in het gelijk 
wordt gesteld, zal na plaatsing op het 
plan, zo snel mogelijk bekostiging 
plaatsvinden. 

Ik wil nog een opmerking maken 
over de financiering. Er zijn verlagin-
gen voorgesteld. Als krachtens het 
scholenplan extra middelen voor 
personele lasten nodig zijn, wordt dat 
exogeen gefinancierd vanuit de 
schatkist. Indien dus op enig moment 
een post verlaagd wordt, omdat de 
school nog niet in het in aantocht 
zijnde begrotingsjaar mag gaan 
draaien, kunnen die middelen naar 
mijn oordeel niet aangewend worden 
voor andere activiteiten. 

Ten slotte nog eens het argument 
terzake van schaalvergroting, taakver-
deling en concentratie. Mij is gerappor-
teerd dat met betrekking tot de 
HEAO-school in Rotterdam overleg 
gaande is om onderdeel te worden 
van een grote cluster. Mevrouw 
Ginjaar heeft tijdens het mondelinge 
overleg in september al medegedeeld 
dat met de hotelschool in Amersoort 
overleg gaande is om te komen tot 
een andere vestigingsplaats, opdat 
men onderdeel kan worden van een 
grote cluster. 

Wat logopedie in Zwolle betreft, is 
op dit moment een discussie gaande 
en is men bereid om onderdeel te 
worden van een grote cluster voor de 
logopedie in Leiden ligt die zaak niet 
zo duidelijk en scherp; daar kan ik nu 
dus nog geen uitspraak over doen . Ik 
meen dat de academie expressie door 
woord en gebaar geen zelfstandige 
academie is en onderdeel van een 
groter geheel kan worden. Ik wil deze 
overwegingen graag aan de Kamer 
voorhouden. 

D 
De heer Konings (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil drie argumenten 
naar voren brengen. De eerste is van 
juridische aard, namelijk het budget-
recht van de Kamer. Blijkens mijn 

informatie prevaleert het budgetrecht 
van de Kamer boven alle andere 
wetgeving. Het is overigens niet zo 
dat de Kamer de bekostiging onmoge-
lijk maakt, alleen de middelen worden 
voor dit jaar weggenomen. Dat ben ik 
wel met de minister eens. Volgend 
jaar komen wij opnieuw voor de 
beslissing te staan. 

Sinds het advies van de Raad van 
State met betrekking tot de desbetref-
fende scholen, heeft de Kamer een 
wet aangenomen, waarin het arbeids-
marktcriterium is toegevoegd. Daar 
wil ik toch even op wijzen. Zo bij 
voorbeeld de Hogere Hotel School te 
Amersfoort. Dat is naar de mening 
van een ieder in dit land een volstrekt 
overbodige voorziening. De minister 
heeft dit argument niet genoemd, 
daarom wil ik dit even naar voren 
brengen. 

Er is nog een derde overweging die 
mij op dit momenteven is ontschoten. 
Ik kom daar straks nog op terug. 

D 
De heer Franssen (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb enige vragen. Ik wi l 
in de eerste plaats graag beschikken 
over de adviezen van de Raad van 
State, waarop de beslissing van de 
regering is gestoeld. Dan kunnen wij 
invloed van het STC-proces in de 
totale afweging van de Raad van 
State mede beoordelen. 

Betreft het alleen deze vijf instituten, 
die in de adviesprocedure bij de Raad 
van State zijn geweest als het om 
HBO-scholen gaat die door de 
regering alsnog op het plan van 
scholen zijn gezet, of zijn er meerdere 
HBO-vestigingen uit de adviesproce-
dure bij de Raad van State gekomen 
ten aanzien waarvan in omgekeerde 
zin is besloten? 

D 
De heer Konings (PvdA): In de derde 
plaats is het niet zo dat deze zaak 
onverwacht komt. Bij de behandeling 
van het plan van scholen is er van 
onze kant met klem bij de staatssecre-
taris op aangedrongen - dat was het 
laatste conceptplan - om de desbetref-
fende scholen niet op het plan te 
plaatsen. Wij hadden toen al de 
politieke opvatting dat die scholen er 
niet moesten komen. Helaas heeft de 
regering er op dat moment niet naar 
willen luisteren. Dan blijft als enige 
mogelijkheid over om het via de 
begroting alsnog ongedaan te maken. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal eerst de twee vragen 
van de heer Franssen beantwoorden. 
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Ik ben bereid om de adviezen over te 
leggen aan de Kamer. 

Er waren geen gevallen waarbij is 
afgeweken van het advies van de 
Raad van State. Voor zover ik mij 
herinner is er wat mijn politieke 
verantwoordelijkheid betreft, in die 
periode geen contrair Koninklijk 
besluit gevallen over de kwestie van 
het al dan niet plaatsen op het 
scholenplan. Er is wel eens een keer 
een contrair besluit gevallen op het 
punt van de overweging, niet wat de 
eindconclusie betreft. Voor zover ik 
kan overzien, zijn de amendementen 
op dit punt consistent. 

Ik kom thans te spreken over de 
vragen van de heer Konings. Er is 
geen sprake van een meningsverschil. 
Wellicht ben ik zoeven wat onduidelijk 
geweest. Als een school op het plan 
staat, moet er op enig moment 
bekostiging plaatsvinden, tenzij.... In 
een enkel geval moet volgend jaar al 
bekostiging volgens de wet plaatsvin-
den. Een school kan een aantal jaren 
op het plan staan. De vraag rijst, 
wanneer men gaat tellen. Bij beroeps-
procedures wordt geteld vanaf het 
jaar, dat in beroep is gegaan. Wij zijn 
nu gehouden te bekostigen, in een 
enkel ander geval is dat in 1986 het 
geval. 

Het budgetrecht van de Kamer komt 
in het geding als het jaartal in het 
geding is en voor zover de wet zich 
daar niet tegen verzet. Nogmaals, die 
wettelijke bepaling is er. Op enig 
moment moet bekostiging plaatsvin-
den. 

Ik vat samen. Als een school op het 
plan staat, zal er een keer bekostiging 
moeten plaatsvinden. Dat betwist de 
heer Konings ook niet. 

De heer Konings (PvdA): Ja, het 
budgetrecht prevaleert volgend jaar 
weer, als de Kamer dat zou willen. 

Minister Deetman: Als de heer 
Konings zich beroept op juridische 
adviezen van het departement, dan 
moet er een misverstand bij hem 
aanwezig zijn. Ik heb mij door dezelfde 
mensen laten adviseren. De uitleg kan 
niet verschillend zijn. Als plaatsing op 
het plan plaatsvindt, komt er op enig 
moment het recht op bekostiging. In 
een enkel geval is er voor volgend 
jaar geen ontkomen aan. Sinds jaar 
en dag wordt de algemene lijn 
gevolgd, dat als plaatsing op het plan 
via een beroepsprocedure plaatsvindt, 
zo snel mogelijk moet worden 
bekostigd. 

Het arbeidsmarktcriterium kan op 
dit moment geen hard argument zijn, 

al was het alleen maar, omdat de 
desbetreffende wet, die het mogelijk 
moet maken om dat criterium bij de 
planning te betrekken, nog niet in het 
Staatsblad is verschenen. Gisteravond 
is daarover in de Eerste Kamer 
gedebatteerd.De stemming moet nog 
plaatsvinden. 

D 
De heer Franssen (VVD): Ik wil vóór 
de stemming duidelijkheid hebben 
over het budgetrecht van de Kamer. 
De commissie heeft zich afgevraagd, 
of het verslag van het mondeling 
overleg alsnog op de agenda van de 
Kamer diende te worden geplaatst, 
mede gelet op de datum van 1 
oktober, waarop het scholenplan 
moet worden vastgesteld. 

Tijdens het mondeling overleg is 
door ambtenaren van het ministerie 
duidelijk gezegd, dat die wettelijke 
datum het budgetrecht van de Kamer 
onverlet laat. Met andere woorden: 
bij de behandeling van de begroting 
kan die zaak rechtgetrokken worden. 
Los van de vraag of dit gebeurt, meen 
ik dat hierover duidelijkheid moet 
ontstaan. 

D 
De heer Hermes (CDA): Ook ik wil op 
dit punt duidelijkheid hebben. Ik zou 
graag willen weten, in hoeverre het 
budgetrecht hier speelt. Ik erken het 
budgetrecht van de Kamer, maar de 
Kamer heeft op dit punt haar beper-
kingen, indien de wetgever namelijk 
bepaalde verplichtingen is aangegaan. 

Nu zou ik willen weten, in hoeverre 
de delegatie vastgelegd in de wet ten 
aanzien van de planprocedure, bij het 
vaststellen van het plan bepaalde 
verplichtingen met zich brengt voor 
de Staat der Nederlanden tegenover 
derden. De Kamer is hieraan dan 
gehouden, want zij heeft die wet 
aanvaard, tenzij de Kamer het delega-
tiebesluit via wetgeving verandert. 

D 
Minister Deetman: Het budgetrecht 
heeft betrekking op de bepaling van 
het jaartal, met inachtneming van 
hetgeen hieromtrent is bepaald in de 
wet. Men kan vijf maal op het plan 
voorkomen, en dan moet bekostiging 
plaatsvinden. Ik heb aangegeven, dat 
zich in één geval die situatie al 
voordoet. Wanneer men eenmaal op 
het scholenplan staat, dan zal op enig 
moment bekostigd moeten worden. 
Dat is het gevolg van plaatsing op het 
plan. Als zich gewijzigde omstandighe-
den voordoen, kan in bQroep worden 
gegaan. Dat doet zich bij een van de 
gevallen ook voor. 

De conclusie is, dat het budgetrecht 
zich toespitst op de vaststelling van 
het moment, waarop de bekostiging 
aanvangt. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 109 t/m 120 en de 
amendementen, voor zover daarop 
voorgesteld, wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 121, 
waarop is voorgesteld een gewijzigd 
amendement-Niessen/Konings (stuk 
nr. 52, II). 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil een opmerking 
maken met betrekking tot het amen-
dement op stuk nr. 52 van de heren 
Niessen en Konings. In feite gaat het, 
meen ik, om een verlaging van de 
rijksbijdrage aan een aantal instellin-
gen. In dit verband wil ik herinneren 
aan hetgeen in het kader van de 
taakverdelingsoperatie met de 
universiteiten is afgesproken, namelijk 
dat hangende de TVC-periode ik mij 
sterk zou maken - en in de Kamer is 
dit door de meerderheid nietweerspro-
ken - niet tot verdere verlaging van 
de rijksbijdrage te komen. 

In dit kader zijn de universiteitsbu-
reaus genoemd. Ook daarover is 
uitvoerig gediscussieerd. Daarbij is 
gezegd: het is misschien zeer wel 
mogelijk in het kader van de universi-
teitsbureaus beperkingen aan te 
brengen. Dan nog is het de vraag of 
een en ander bij de universiteiten kan 
worden weggehaald. Voorts zou dit 
pas kunnen worden gedaan indien de 
wetgeving voor het wetenschappelijk 
onderwijs is gedereguleerd. Op dit 
moment hebben de bureaus van de 
universiteiten taken te vervullen, die 
samenhangen met wet- en regelge-
ving. Derhalve heb ik toen gezegd: 
naar mijn gevoelen kunnen de 
bureaus zeker kleiner worden. Ik laat 
in het midden of je dan toch die 
bijdrage bij de universiteiten moet 
laten. Eerst zal echter in de wetgeving 
het een en ander moeten worden 
veranderd. 

Tegen die achtergrond, mijnheer de 
Voorzitter, heb ik problemen met dit 
amendement. Ik meen dat wij enige 
spanning oproepen ten aanzien van 
TVC. 

Wat de aanwending van demiddelen 
betreft voor het hoger beroepsonder-
wijs merk ik op dat in het kader van 
STC extra middelen zijn uitgetrokken 
in de begroting - de Kamer weet 
daarvan - voor versterking van 
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bestuur en management. In verband 
met deze problematiek is onlangs een 
nota verschenen. Deze nota zal in 
januari a.s. in het overleg met het 
wetenschappelijk onderwijs en in de 
CCOO worden besproken. Daarna zal 
zij zo snel mogelijk worden vastgesteld 
tot beleidsnota en aan de Kamer 
worden aangeboden. 

Wanneer wij daarover hebben 
gesproken, hebben wij een stap gezet 
terzake van schaalvergroting, taakver-
deling en concentratie. In dat kader 
zullen middelen worden aangewend 
voor versterking van bestuur en 
management. Ik geloof dat het ook 
tegen deze achtergrond niet nodig is 
te amenderen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 122 t/m 157 en de 
amendementen, voor zover daarop 
voorgesteld, wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 158, 
waarop is voorgesteld een gewijzigd 
amendement-Niessen/Konings (stuk 
nr. 51,1). 

D 
Minister Deetman.' Mijnheer de 
Voorzitter! Op artikel 158 is een 
amendement voorgesteld door de 
heren Niessen en Konings, beogende 
wat meer middelen voor de open 
universiteit uit te trekken. Ik wil 
hierover het volgende naar voren 
brengen. 

Als ik kijk naar de redengeving 
geloof ik dat een en ander niet geheel 
klopt. Er staat dat het amendement 
ertoe strekt, de korting ongedaan te 
maken die aan de open universiteiten 
is opgelegd als bijdrage aan de 
verlaging van de leeftijdsgrens van 23 
jaar naar 21 jaar voor de regeling 
tegemoetkoming studiekosten met 
betrekking tot deeltijdonderwijs. Ik 
geloof dat die redengeving niet juist 
is. Er is op enig moment gezegd dat 
een verlaging in verband met de 
tegemoetkoming studiekosten zou 
plaatsvinden. Die is niet uit die f5 
miljoen betaald. De verlaging van die 
f5 miljoen, die in het geding is, betreft 
een verlaging, die niet zozeer op het 
uitgavenniveau betrekking heeft. Het 
betreft een salderingspost. Het 
uitgavenniveau van de open universi-
teit, zoals in 1983 is afgesproken, blijft 
voor de komende jaren onaangetast. 

Voor een deel, voor de eigen 
inkomsten geldt dat ook, maar er is 
voorzien in een verdere stijging van 
de bijdragen, en die zouden ertoe 

kunnen leiden dat er vijf miljoen in de 
schatkist kan vloeien. Dat tast dus de 
uitgaven niet aan. De structurele 
besparing is 10 miljoen. De redenge-
ving, namelijk iets ongedaan maken 
omdat de open universiteit in het 
gedrang zou komen, is dus niet juist. 
Het uitgavenniveau zal ik onaangetast 
laten, ook wat de meerjarenramingen 
betreft. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 159 t/m 164 wordt 
geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 165. 

D 
De heer Franssen (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Op dit artikel wordt een 
bezuiniging van 1,5 miljoen voorge-
steld. In de Nota doelmatigheid 
onderzoek heeft de minister aangege-
ven, dat hij met de instellingen 
overleg wil gaan plegen. Wij zouden 
graag gezien hebben, dat dit voor de 
begrotingsbehandeling was gebeurd, 
maar dat blijkt niet het geval te zijn. Er 
is met name van de zijde van het ISS 
nogal wat kritiek op de voorgestelde 
bezuiniging gekomen. Als het overleg 
tot resultaten leidt in de zin van een 
bijstelling, is dat dan mogelijk? Hoe 
moet het dan met de vaststelling van 
de begroting? 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Deze bezuiniging en 
andere bezuinigingen in het kader van 
de doelmatigheidsexcercitie vloeien 
voort uit een afspraak die in het 
regeerakkoord is gemaakt met 
betrekking tot de doelmatigheid in 
niet-universitaire researchinstituten, 
breed opgevat. Dat heeft geleid tot 
een onderzoek van een organisatiebu-
reau, wat weer heeft geleid tot 
financiële aanslagen op een aantal 
instituten. 

Ik vind dat je met die instituten 
moet praten over het type maatregelen 
dat genomen kan en moet worden, en 
of het redelijk is om dergelijke 
maatregelen te nemen, want we zijn 
op een zeer globaal niveau doende 
geweest. Als uit het overleg met bij 
voorbeeld het ISS blijkt, dat de 
aanslag die hierbij is voorzien, te 
hoog is - ik verwacht dit echter 
volstrekt niet - dan zal er in het kader 
van de Voorjaarsnota uiteraard een 
correctie plaatsvinden. Verleden week 
heb ik bij de behandeling van het 
wetenschapsbudget al toegezegd dat ik 
de Kamer over de uitkomsten van het 
overleg met het ISS zal inlichten. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
Over de artikelen 166 t/m 286 en de 
amendementen, voor zover daarop 
voorgesteld, wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 287, 
waarop is voorgesteld een amende-
ment-Konings/Niessen (stuk nr. 23, 
III). 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Het gaat hierbij om een 
verhoging ten behoeve van projecten 
voor het voortgezet onderwijs. Met 
name gaat het om middelen die 
aangewend moeten worden in 
verband met de aan te wijzen experi-
menten voor het voortgezet basisonder-
wijs, 'de tien experimenten van de heer 
Hermes', zal ik maar zeggen. Ik vraag 
mij af, of die verhoging terecht is. Er is 
al een jaar of drie geleden besloten dat 
de middenschoolexperimenten 
geleidelijk aan van hun extra faciliteiten 
terug moeten naar het normale niveau, 
het niveau dat te vergelijken is met dat 
van andere scholen voor voortgezet 
onderwijs, behalve voor zover men 
specifiek landelijke taken moet verrich-
ten. Dat betekent dat er geleidelijk aan 
sprake zal zijn van een verlaging. De 
middelenen die aldus vrijkomen, 
kunnen worden aangewend voor 
uitbreiding van de experimenten. Vaak 
hebben we behoefte aaneen verhoging, 
maar in dit geval achten wij het niet 
nodig. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 288 t/m 298 en het 
daarop voorgestelde amendement 
wordt geen beraadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel 299. 

D 
De heer Franssen (VVD): Voorzitter, 
mij heeft het bericht bereikt, dat de 
regering van plan is om het komende 
jaar de reiskosten voor de leden van 
de bijzondere commissie voor het 
georganiseerd overleg af te schaffen. 
Ik zou de ratio van die maatregel 
graag willen weten. In het licht van 
enige intensivering aan 'de andere 
kant van de tafel' zou het niet afschaf-
fen van die vergoeding wellicht een 
sympathiek gebaar kunnen zijn. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Dat laatste is zeker juist. 
Als wij overgaan tot afschaffing, zal 
uiteraard een soepele regeling 
worden gehanteerd. Mij is gebleken in 
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het afgelopen jaar dat een regeling 
die wij behoren toe te passen, 
krachtens een centrale regeling in het 
kader van het georganiseerd overleg 
tussen collega Rietkerk en de ambte-
narencentrales, om de een of andere 
reden niet volledig is toegepast in de 
sfeer van het onderwijs. Het is 
duidelijk dat wi j voor het gehele 
georganiseerde overleg de regelingen 
die gelden, moeten toepassen. Dat 
betekent overigens wel dat, indien het 
gaat om toepassing en het terugdraai-
en, dit met de nodige soeplesse zal 
plaatsvinden. Overigens is ervan 
uitgegaan dat in het kader van de 
vergoedingen die worden gegeven tot 
dat punt van de reiskosten is besloten. 
Dat is de kern van de centrale regeling. 

De heer Franssen (VVD): Ik begrijp 
daaruit dat voor geen enkele bijzon-
dere commissie van enig departement 
verder reiskosten voor de betrokken 
leden worden uitgekeerd. 

Minister Deetman: Ik durf niet voor 
alle departementen in Den Haag en 
Zoetermeer mijn hand in het vuur te 
steken. Ik stel vast dat mij op enig 
moment is gebleken dat een regeling 
die geldt en bij Binnenlandse Zaken 
wordt toegepast, bij Onderwijs niet 
volledig is toegepast. Wanneer je 
vaststelt dat een volledige toepassing 
achterwege is gebleven, dan moetje 
alsnog die toepassing bewerkstelligen, 
zij het dat je enige soeplesse moet 
betrachten om tot die volledige 
toepassing te komen. Kennelijk is er 
jaren lang iets gebeurd, wat niet 
geheel klopt. Ik weet echter niet hoe 
het bij andere departementen in 
elkaar zit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen 300 t/m 316 en de 
amendementen, voor zover daarop 
voorgesteld, wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

Over de artikelen II t /m IV en de 
beweegreden wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

Het voorstel van wet 18600-VIII, nr. 47 
komt niet afzonderlijk in behandeling. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stern-
mingen in verband met de wetsvoor-
stellen, de daarbij ingediende moties 
en de moties ingediend tijdens de 
uitgebreide commissievergaderingen 
inzake respectievelijk gedrags- en 
maatschappijwetenschappen, studiefi-
nanciering en het wetenschapsbudget, 
aanstaande dinsdag te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 22.52 uur. 

Lijst van ingekomen stukken, met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1. zes Koninklijke boodschappen, ten 
geleide van de volgende wetsvoorstel-
len: 

Naturalisatie van Armélita, Samuel 
Georgine Mario en 35 anderen 
(18762); 

Naturalisatie van Becker, Walter en 
35 anderen (18763); 

Regeling van de onderwijsverzor-
ging (Wet op de onderwijsverzorging) 
(18770); 

Wijziging van de nieuwe Wet 
gemeenschappelijke regelingen 
(18781); 

Wijziging van hoofdstuk XV (minis-
terie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid) van de begroting van 
uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1983 (slotwet; tweede wijzigingsvoor-
stel) (18785); 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken zijn al 
gedrukt. 

2. negenentwintig brieven van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal 
met de mededeling dat zij in haar 
vergadering van 11 december 1984 de 
haar door de Tweede Kamer toegezon-
den voorstellen van (Rijks)wet gedrukt 
onder de nrs. 14134, 17,329, 18355 (R 
1254), 18359 (R 1255), 18361 (R 1256), 
18511 (R 1263), 18535 tot en met 
18 538, 18 544, 18 633 tot en met 
18637, 18641, 18642, 18644, 18651, 
18 652, 18 654 tot en met 18 660 en 
18672 heeft aangenomen; 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen. 

3. de volgende brieven: 
twee, van de minister van Buiten-

landse Zaken, te weten: 
een, over een verdrag met Israël 

(18531, nr. 3); 
een, ten geleide van een Protocol 

tussen EGKS en Cartagena (18787); 
twee, van do minister van Volkshuis-

vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, te weten: 

een, over het IMP Chemische 
afvalstoffen (18603, nr. 5); 

een, over het IMP-lucht (18605, nr. 
3); 

een, van de minister van Verkeer en 
Waterstaat, over de controle openbaar 
vervoer (17 883, nr. 8); 

een, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, over 
reclame van omroepen (18 600-XVI, 
nr. 137); 

een, van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
over elektrisch epileren (17297, nr. 
21); 

Deze brieven zijn al gedrukt. 

4. de volgende brieven: 
een, van de minister van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid, over 
flexibel werken; 

een, van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
over Anorexia Nervosa en Bouline. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
niet te drukken en voor kennisgeving 
aan te nemen. Voor zoveel nodig is 
kopie gezonden aan de betrokken 
commissies. 
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Noten 

Noot 1 (zie blz. 2314) 

Voorstel van de PvdA-fractie voor een 
alternatief van de variabilisering van 
autokosten. 

Doelstellingen Realisering 

1. De Nederlandse automobilist 
moet in de positie gebracht worden 
dat openbaar vervoer-gebruik voor 
hem in vergelijking tot de benzinekos-
ten van de eigen auto financieel weer 
aantrekkelijk wordt. 

2. Daarmee kunnen tevens de beste 
garanties worden geboden voor 
continuering van de openbare 
vervoersvoorziening voor hen, die 
niet (meer) over een auto beschikken. 

3. Beide doelstellingen leiden tot 
een vergroting van het openbaar 
vervoer-aandeel in de verplaatsingen, 
zonder dat de vrijheid van vervoermid-
delkeuze wordt aangetast. 

Het financiële 'plaatje' 

Rijk 

Extra inkomsten: 4,7 min. personenauto's a f 70 
Minder inkomsten: 4,8 mld. liter bezine a f 0,025 

Positief saldo 

- Dalurenkaart voor het gehele 
openbaar vervoer voor alle automobi-
listen en hun gezin voor f70 per jaar. 
Deze geeft 50% reductie op: 

enkele reizen tegen vol tarief; 
retours tegen vol tarief; 
15-strippenkaarten tegen vol tarief. 
Bij de NS bovendien: gezamenlijk 

reizen van meerdere huisgenoten op 
1 vol kaartje in de daluren. 

- Verlaging van de benzine-accijns 
met 2,5 et. per liter. 

- Overige belangstellenden kunnen 
tegen dezelfde prijs een dalurenkaart 
voor het hele gezin kopen. 

- De huidige dalurenkaart van NS 
(ad. f295) komt te vervallen. 

a. f 329 min. 
b. f 120 min. 

f 209 min. 

Openbaar vervoerbedrijven 

Opbrengstderving bestaand vervoer 

NS (zie bijlage 1) 
Stad/streek (zie bijlage 2) 

f 166 min. 
f 100 min. 

f 266 min. 

Resultaatverbetering nieuw vervoer 

NS (zie bijlage 1) 
Stad/streek (zie bijlage 2) 

f 35 min. 
f 35 min. 

f 70 min. 

Negatief saldo 

a. Inclusief diesel- en LPG-auto's; basis 1983. 
b. Opgave CBS; basis 1-8-1983. 

f 196 min. 

13m ln . 

Stad/streek (zie bijlage 2) 
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BIJLAGE 1 

NS 

Bestaand reizigersvervoer 1983 

Opbrengst 

Hiervan volle enkele reizen/retours f 414 min. 
Hiervan in daluren (max.) f 300 min. 

Maximale opbrengstderving 50% f 150 min. 

N S - k o r t i n g s k a a r t ^ ^ — x f 25 min. x 50% b f 11 min. 
495 

N S - d a l u r e n k a a r t - ^ ^ 5 x f 7 m | n f 5 m | n 

TOTALE (maximale) opbrengstderving f 166 min. 

Vervoersgroei in daluren 
600 min. reizigers, km c) 

Tegen vol tarief: x f 414 min. = f 100 min. 

Tegen half tarief f 50 min. 
Extra kosten wegens versterking in daluren 
600 min. x f 0,025 f 15 min. 

Resultaatverbetering f 35 min. 

a. KNVTO: kerncijfers personenvervoer 1984. 
b. aangenomen is dat de helft van de huidige kortingkaarten omgezet wordt in een 
(nieuwe) dalurenkaart. 
c. lage schatting. 

BIJLAGE 2 

Stad/Streek 

Bestaand reizigersvervoer 1983 

Opbrengst a. f 644 min. 

281 
Hiervan volle 15-strippenkaart —-- = 43,1% • f 278 min. 

652 
Hiervan in daluren (max.) f 200 min. 
Maximale opbrengstderving 50% f 100 min. 

Vervoersgroei in daluren 

Extra strippenkaarten 
Vol tarief f 110 min. 
Half tarief f 55 min. 
Extra kosten wegens versterking in de daluren f 20 min. 

Resultaatverbetering f 35 min. 

a. KNVTO: kerncijfers personenvervoer 1984. 

Noot 2 (zie blz. 2338) 

Bijvoegsel 

Schriftelijke antwoorden van de minister en de staats-
secretarissen van Defensie op vragen, gesteld bij de 
openbare behandeling in eerste termijn van hoofdstuk 
X (Defensie) van de rijksbegroting voor 1985, met 
uitzondering van het deel NAVO (18 600 X) 
Vraag van de heren Van den Bergh 
(PvdA) en Schutte (GPV) over privati-
sering bij Defensie. 

De algemene richtlijnen voor 
privatiseringsonderzoek zijn, gezien 

het specifieke karakter, bij Defensie 
aangevuld met militaire of operatione-
le criteria die een goede afweging van 
de voor- en nadelen van privatisering 
van het zogenaamde Hoger onderhoud 

garanderen. Dit maakt een weloverwo-
gen besluitvorming op objectieve 
gronden mogelijk. 

Vraag van de heer De Waart (PvdA) 
over het oordeel van de minister over 
de vrijheid van meningsuiting van 
officieren en over de vrijheid van 
demonstratie door dienstplichtigen. 

De voorlopige aanwijzingen inzake 
de uitoefening van bepaalde grond-
rechten door militairen geven het 
richtsnoer voor het hanteren van de 
betrokken grondwetsartikelen. Zoals 
is aangekondigd bij de Nota inzake de 
herziening van het militaire tuchtrecht, 
zullen beperkingen op de uitoefening 
van grondrechten door militairen bij 
formele wet moeten geschieden. In 
afwachting van de inwerkingtreding 
van een Wet op de krijgstucht blijven 
de Voorlopige aanwijzingen in stand. 
Van een algemeen demonstratiever-
bod is dan ook geen sprake. 

Vraag van de heer De Waart (PvdA) 
over niet creëren van nieuwe catego-
rale vrijstellingsgronden in afwachting 
van nieuwe vrijstellingsregelgeving. 

Het ligt niet in het voornemen 
vooruitlopend op het in te dienen 
wetsontwerp met betrekking tot de 
vrijstellingsgronden nieuwe categora-
le vrijstellingsgronden te scheppen. 

Vraag van de heer De Waart (PvdA) 
over een notitie over seksueel geweld 
in de krijgsmacht. 

Recente publikaties over seksueel 
geweld in de krijgsmacht hebben 
aanleiding gegeven tot schriftelijke 
vragen van de leden Beckers-de 
Bruijn en Van Es. In de beantwoording 
binnenkort zal worden ingegaan op 
de omvang van deze vorm van 
geweld en op de daartegen genomen 
en eventueel te nemen maatregelen. 
Aan het verzoek om een notitie ter 
zake aan de Kamer te zenden zal 
worden tegemoet gekomen. 

Vraag van de heer De Waart (PvdA) 
over de Wet wetenschappelijk 
onderwijs krijgsmacht 

Indiening van het ontwerp van Wet 
wetenschappelijk onderwijs voor de 
krijgsmacht kan in 1984 helaas niet 
meer worden gerealiseerd. Het 
wetsontwerp zal in 1985 bij het 
parlement worden ingediend. Het is 
de bedoeling wat betreft de bestuurs-
structuur zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij het civiele wetenschappelij-
ke onderwijs, uiteraard rekening 
houdend met het, ook in dit opzicht, 
eigene van de krijgsmacht en de 
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bedrijfsgerichte aard van het weterv 
schappelijk onderwijs voor de 
krijgsmacht. 

Participatie vanuit de samenleving 
is voorzien; hierbij kan met name 
worden gedacht aan het toezicht door 
daarbij vertegenwoordigers van het 
civiele wetenschappelijke onderwijs 
en van de Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen te betrekken. 

Vraag van de heer Couprie (CDA) met 
betrekking tot artikel 4 Comptabiliteits-
wet. 

Artikel 4 van de Comptabiliteitswet 
schrijft het opstellen van prestatiebe-
grotingen voor waar dit mogelijk is. 

Defensie voldoet hier aan en tracht 
daaraan verdere uitbreiding te geven. 
Evenwel zal dit ook in de toekomst 
niet voor de volle omvang van de 
begroting kunnen worden gereali-
seerd, omdat met name het meten 
van operationele prestaties moeilijk, 
en in sommige gevallen niet mogelijk 
is. 

Beschikt wordt inderdaad over een 
redelijk functionerend kosten-informa-
tiesysteem; aan verdere verbetering 
wordt gewerkt. De gevraagde koppe-
ling tussen prestatiebegroting en 
kosten-informatiesysteem èn de 
doelstellingenstructuur van Defensie 
is op dit moment nog niet tot stand te 
brengen. De aktiviteiten zijn zoveel 
mogelijk gericht op het verbeteren 
van onder andere de projektadmini-
stratie met het doel tot een beter 
kostenbeheersingssysteem te komen. 

Vragen van de heren Couprie (CDA) 
en Wagenaar (RPF) over de in de 
Defensienota 1984 beoogde financiële 
flexibiliteit en het opvangen van 
tegenvallers. 

Onder financiële flexibiliteit wordt 
verstaan het vermogen om nog niet 
juridisch verplichte bedragen een 
andere aanwendingsmogelijkheid te 
geven dan waarvoor deze bedragen 
oorspronkelijk waren gepland of 
begroot. Financiële flexibiliteit wordt 
ingebouwd om plannen te kunnen 
aanpassen aan gewijzigde omstandig-
heden. 

Gezien de beoogde voorrang voor 
de exploitatie en de inflexibiliteit 
daarvan op korte termijn kan financiële 
flexibiliteit slechts worden bereikt op 
de artikelen groot materieel en bouw. 
Om de beoogde financiële flexibiliteit 
te verwezenlijken kent Defensie een 
interne regeling die aangeeft voor 
welke bedragen uit het investerings-
budget voor de komende jaren nog 

geen juridische verplichtingen mogen 
worden aangegaan. 

Het defensiebudget kent geen 
algemene reserve voor tegenvallers. 
Tegenvallers worden binnen het 
desbetreffende deelbudget opgevan-
gen door herschikking van prioriteiten. 

Vraag van de heer Couprie (CDA) over 
Nederlandse reacties op onevenwich-
tige balans tussen Nederland en de 
Verenigde Staten. 

Het is moeilijk eenduidige cijfers te 
krijgen. Een en ander hangt sterk af 
van de berekeningswijze. Wèl is 
duidelijk dat alle cijfers op een nog 
steeds onevenwichtige balans tussen 
Nederland en de Verenigde Staten en 
Europa en de VS wijzen. Wèl is er de 
laatste tijd wat verbetering te consta-
teren. Uit alle activiteiten van deze 
regering blijkt dat zij actief is om waar 
mogelijk op de onjuistheid van deze 
situatie te wijzen. 

Vraag van de heer Couprie (CDA): 
over problemen rondom woningen in 
de Bondsrepubliek. 

De laatste hand wordt gelegd aan 
voorstellen die het volgende inhou-
den: 

- Het invoeren van een systeem 
van huurprijzen dat berust op het in 
Nederland geldende puntensysteem. 
Dat betekent dat het woongenot 
bepalend zal zijn voor de hoogte van 
de huur. 

- Het invoeren van een systeem 
dat de rechtsverhouding Defensie 
- huurder - eigenaar zodanig regelt 
dat de huurder beter voor zijn rechten 
kan opkomen. Geschillen tussen de 
minister van Defensie en defensieper-
soneel als gebruikers van de door het 
ministerie ter beschikking gestelde 
woningen in de Bondsrepubliek zullen 
aan een geschillencommissie kunnen 
worden voorgelegd. De minister 
beslist dan na advies van deze 
commissie. 

- Het invoeren van een systeem 
waarbij het periodiek onderhoud op 
kosten van Defensie wordt uitgevoerd. 

Naar wordt verwacht zullen de 
werkzaamheden met betrekking tot 
deze voorstellen met inbegrip van het 
overleg met de belangenverenigingen 
van militairen nog voor de jaarwisse-
ling zijn afgerond. 

Vraag van de heer Couprie (CDA) over 
de afspraken over modernisering van 
twee vliegvelden in Oost-Turkije. 

De modernisering van de twee 
vliegvelden is een bilaterale zaak 

tussen de Verenigde Staten en 
Turkije. 

Dit houdt, voor zover in Nederland 
bekend is, geen enkel verband met 
het Navo-infrastructuur fonds. 

Vraag van de heer De Kok (CDA) over 
samenwerking binnen de IEPG met 
betrekking tot helikopters. 

Tijdens de IEPG-ministersconferen-
tie is niet gesproken over mogelijke 
samenwerking op het gebied van 
helikopters. 

Samenwerking in lEPG-verband zou 
een betere afstemming van de 
werkzaamheden van bestaande 
samenwerkingsverbanden tussen 
Frankrijk, de Bondsrepubliek, het 
Verenigd Koninkrijk en Italië vereisen. 
De mogelijkheden hiertoe zijn op dit 
moment echter beperkt. 

Nederland voert op dit moment 
bilaterale gesprekken met andere 
Europese landen om te onderzoeken 
op welke wijze aan de Nederlandse 
behoefte aan helikopters kan worden 
voldaan. 

Vraag van de heer De Kok (CDA) over 
operationele tijdwinst bij voorwaartse 
opslag (Forward Storage Sites). 

Enige operationele tijdwinst wordt 
verkregen door de thans al beschikbare 
opslagplaatsen. Deze tijdwinst neemt 
toe naarmate de overige opslagplaat-
sen gereed komen. 

Naar wordt verwacht zal het hele 
programma in 1990 worden voltooid. 

Vraag van de heer De Kok (CDA) over 
het op volledige sterkte brengen van 
genie-eenheden in de BRD. 

Dienstplichtig personeel bestemd 
voor parate genie-eenheden in de 
BRD, zal vanaf midden 1985 in 
werkelijke dienst worden geroepen. 
Deze eenheden zullen daardoor in de 
eerste helft van 1986 volledig op 
sterkte zijn. 

Vraag van de heer De Kok (CDA) over 
de reactietijd 1LK in relatie tot de 
aanschaf van platte spoorwegwagons. 

- Inderdaad is het zo dat een 
bekorting van de reactietijd van het 
legerkorps als gevolg van de aanschaf 
van platte spoorwegwagons in hoge 
mate afhangt van het gebruik, de 
locatie en de spreiding. 

- Naar verwachting zal een reactie-
tijdverkorting van 12 tot 24 uur 
optreden. 

- De spoorlijn Enschede-Gronau is 
door de NS buiten gebruik gesteld en 
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speelt slechts een rol als reserve 
capaciteit. De spoorlijn kan binnen 
korte tijd worden gereactiveerd als 
alternatief voor andere grens-over-
schrijdende spoorlijnen. 

Vraag van de heer De Kok (CDA) over 
de mogelijkheden die het defensie-
planningsproces biedt om tot andere 
prioriteitsstelling te komen over de 
MLRS. 

Wat de middelen voor de vuursteun 
betreft heeft verbetering van de 
bestaande wapensystemen en 
aanvulling van de munitievoorraden 
de hoogste voorrang gekregen. Pas 
aan het eind van de jaren tachtig zijn 
fondsen beschikbaar voor de aanschaf 
van de MLRS. Ook om technische 
redenen is het moeiliik om eerder tot 
aanschaf over te gaan. MLRS op basis 
van Europese productie komt niet 
voor eind jaren tachtig ter beschikking. 

Het defensieplanningsproces biedt 
mogelijkheden tot andere prioriteiten 
te komen. 

Vraag van de heer De Kok (CDA) over 
EOV-plannen. 

In maart j l . is medegedeeld dat, al 
zou voor het EOV-project meer geld 
beschikbaar worden gesteld, een 
versnelling niet mogelijk zou zijn. (Zie 
de antwoorden op de vragen 227 en 
409 ten behoeve van de UNC van 26 
maart 1984.) 

Als redenen hiervoor werden 
genoemd de tijd benodigd voor het 
opleiden van gespecialiseerd perso-
neel en voor verdere ontwikkeling en 
verwerving van de apparatuur. Deze 
redenen zijn nog steeds van kracht. 

De nadere studie richt zich op de 
verdere detaillering van het project en 
zal naar wordt verwacht midden 1985 
zijn voltooid. 

Vraag van de heer De Kok (CDA) over 
operationele tijdwinst bij voorwaartse 
opslag (Forward Storage Site). 

Voorwaartse opslag betekent niet 
alleen operationele tijdwinst maar 
leidt ook tot verminderde kwetsbaar-
heid als gevolg van kortere aanvoerlij-
nen. Met de aanleg van voorwaarts 
gelegen opslagplaatsen is reeds een 
aanvang gemaakt. Het hele program-
ma zal in 1990 zijn voltooid. 

Vraag van de heer De Kok (CDA) over 
het belang van voldoende doelopspo-
ringsmiddelen voor de Koninklijke 
landmacht. 

Het belang van doelopsporingsmid-
delen is aangegeven in de Defensie-

nota. In de Memorie van toelichting 
wordt hierover niets vermeld omdat 
voor 1985 geen bestellingen zijn 
voorzien. 

Nieuwe doelopsporingsmiddelen 
worden pas eind jaren tachtig aange-
schaft. Dit omdat nieuwe technologie-
en op het gebied van doelopsporing 
pas over enige jaren zullen leiden tot 
een nieuwe generatie geavanceerde 
systemen en omdat voor de artillerie-
verbetering van de bestaande wapen-
systemen en van de munitievoorraden 
voorrang heeft. Het merendeel van de 
moderne doelopsporingsmiddelen zal 
vanaf 1990 bij de Koninklijke land-
macht worden ingevoerd. 

In 1984 werd overigens een moderne 
mortieropsporingsradar ingevoerd. 

Vraag van de heer De Kok (CDA) over 
het MLRS-systeem. 

Tijdens de onderhandelingen over 
het MLRS-project stond de behoefte 
van de Koninklijke landmacht nog niet 
vast. Op dat moment werd verwacht 
dat toetreding in een later stadium 
mogelijk zou zijn; dit is echter onjuist 
gebleken. Tijdens de onderhandelin-
gen over de volgende produktiefase 
zal alsnog de mogelijkheid van 
Nederlandse participatie worden 
bezien. 

Vraag van de heer De Kok (CDA) over 
tijdsduur van het onderhoud aan de 
F-16. 

Het onderhoudsconcept van 
vliegtuigen richt zich op factoren als 
storingsgevoeligheid, klachtafdoe-
ningstijd en benodigde manuren per 
vlieguur. Voor de F-16 zijn deze 
factoren gunstiger dan die voor de 
F-104 in de vergelijkbare fase van het 
invoeringsprogramma. De Amerikaan-
se ervaringen met de F-16 worden, 
net als die van de Europese F-16-ge-
bruikers, systematisch verzameld en 
geëvalueerd. Op basis hiervan wordt 
het onderhoudsconcept van de 
Koninklijke luchtmacht waar nodig 
aangepast. Het F-16-onderhoudscon-
cept wordt door de Koninklijke 
luchtmacht op juiste wijze toegepast. 

Vragen van de heren De Kok (CDA) en 
Blaauw (VVD) over de gevolgen van 
het langer aanhouden van de NF-5. 

Het totaal aantal vlieguren in 1985 
zal niet veranderen als gevolg van het 
langer aanhouden van de NF-5. Dat 
zal niet leiden tot grote verschillen in 
de materieelexploitatie. Voor de NF-5 
moet weliswaar, als gevolg van de 
veroudering, rekening worden 

gehouden met wat hogere exploita-
tie-uitgaven dan aanvankelijke was 
voorzien. De stijging is echter margi-
naal omdat voor de NF-5-reservedelen 
kan worden ingeteerd op de voorraad. 

Dat de vervanging van het NF-5-
squadron op de vliegbasis Twenthe is 
uitgesteld houdt verband met de 
geringe beschikbaarheid van F-16-
vliegtuigen, die het gevolg is van 
vredesverliezen en van het feit dat het 
ontwerp van de F-16 aanvankelijk nog 
niet was uitontwikkeld met alle 
daaraan verbonden risico's. Na 5 jaar 
ervaringen kan worden gezegd dat de 
F-16 operationeel een uitstekend 
vliegtuig is gebleken, waaraan echter 
in de loop van het productie-proces 
veel modificaties moeten worden 
uitgevoerd. Dit leidde ertoe dat een 
groter aantal F-16's dan voorzien 
gedurende langere tijd aan de 
squadron-sterkte moest worden 
onttrokken. 

De slagkracht van een NF-5-squad-
ron is geringer dan die van een 
F-16-squadron. In verband hiermee is 
het langer aanhouden van een 
NF-5-squadron minder gewenst. 

Dat wil niet zeggen dat een NF-5-
squadron niet langer bruikbaar zou 
zijn. Operationele veroudering is 
uiteraard een geleidelijk proces; de 
NF-5 is nog niet zodanig verouderd 
dat inzet niet langer aanvaardbaar zou 
zijn. 

Vraag van de heer Blaauw (VVD) over 
hoofdtaken van de F-16 in relatie tot 
oefenprogramma. 

De vraag doelt op de onderverdeling 
in luchtverdedigingsmissies en 
tactische offensieve missies. Bij elke 
tactische offensieve missie moet de 
vlieger - wil hij zijn missie kunnen 
voltooien - in staat zijn voor zijn eigen 
zelfverdediging te zorgen. Deze 
zelfverdediging wijkt niet wezenlijk af 
van het optreden bij een zuivere 
luchtverdedigingsmissie. De stelling 
dat een oefenprogramma van 180 uur 
bij de Koninklijke luchtmacht niet 
voldoende zou zijn is dan ook onjuist. 

Vraag van de heer Blaauw (VVD) over 
de aantallen reservedelen bij de F-16. 

Het reservedelenpakket - met name 
het deel dat initieel is aangeschaft - is 
afgestemd op verbruiksverwachtin-
gen. Het zal duidelijk zijn dat van een 
ingewikkeld wapensysteem als de 
F-16 niet meteen alle verbruik duidelijk 
is. Daardoor kan een andere dan de 
voorziene behoefte aan reservedelen 
optreden. In een aantal gevallen kan 
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aan deze behoefte niet onmiddellijk 
worden voldaan. Uiteraard vormen de 
feitelijke gebruiksgegevens van de 
verschillende F-16-gebruikers de basis 
om het reservedelenpakket vervolgens 
aan te passen. Lange levertijden van 
sommige reservedelen vormen hierbij 
een complicerende factor. Er is geen 
verband tussen de situatie op het 
gebied van reservedelen en het uitstel 
van de conversie. 

Vraag van de heer Blaauw (VVD) over 
het niet kosten-effectief zijn van de 
ORION voorOSRD, milieupatrouille-
vluchten en dergelijke en het alsnog 
inbrengen van de motie-Blaauw over 
het Permanente contactgroep opspo-
ringsdiensten Noordzee. 

De door de heer Blaauw ingediende 
motie heeft wel degelijk een rol 
gespeeld. Binnen de krijgsmacht is de 
toekomstige transportbehoefte 
onderwerp van studie. Deze is echter 
nog niet zodanig afgerond dat aan 
overleg over een vliegtuigtype thans 
zinvol inhoud kan worden gegeven. 

Een mogelijke afgeleide taak van 
een dergelijk type vliegtuig, zoals 
opsporing en redding, wordt eveneens 
in de studie bezien. 

Zoals in het antwoord op vraag 198 
reeds is medegedeeld hebben de 
Ministers van Defensie van de 
lEPG-landen op 22 en 23 november j l . 
besloten de mogelijkheid van geza-
menlijke ontwikkeling en productie 
van een transportvliegtuig als een 
lEPG-proiect aan te merken. 

Vraag van de heer Blaauw (VVD) over 
de indexering van de reële groei, 
kosten technologische verbetering, 
verhoging infrastructuur, en f150 
miljoen extra voor munitie. 

Indien de heroverwegingsvariant 
van 21M% reële groei zou zijn aanvaard 
en vervolgens dezelfde kortingen 
zouden zijn aangebracht die nu de 
reële groei hebben aangetast in de 
periode 1980-1983, zou de index in 
1990 uiteraard lager zijn dan 125. Het 
beoordelen van het defensie-inspan-
ning via deze wijze van indexering is 
overigens alleen realistisch voor 
planningsdoeleinden. Bij de realisatie 
van begrotingen kunnen immers 
incidentele wijzigingen zijn opgetreden 
die niet de indexcijfers maar wel de 
reële defensie-inspanning hebben 
beïnvloed. 

Voor de technologische ontwikkelin-
gen is in de planning financiële ruimte 
gereserveerd. In de projectplanning 
wordt voorts rekening gehouden met 

te voorziene stijgingen in de prijzen 
van de wapensystemen. Bepaalde 
tegenvallers, zoals de kostenverhoging 
van de Walrus en de verhoging van 
de bijdrage aan het infrastructuurpro-
gramma van de Navo, moeten binnen 
het defensiebudget worden opgevan-
gen. Dat maakt heroverweging van 
prioriteiten nodig. 

Voor vergroting van munitievoorra-
den is, door verschuivingen in de 
materieelplannen, een bedrag van 
f150 miljoen beschikbaar gesteld. Er 
is dus geen sprake van een extra 
bedrag dat voor verbetering van die 
voorraden zou worden uitgetrokken. 

Vraag van de heer Blaauw (VVD) over 
het terugdringen van de rol, de 
afhankelijkheid van kernwapens door 
moderne technieken. 

Nieuwe technologieën, die het 
mogelijk zouden maken dat conventi-
onele systemen een met kernwapens 
vergelijkbare uitwerking krijgen, 
veranderen niet de rol van kernwa-
pens. Het primair politieke karakter 
van kernwapens kan niet worden 
overgenomen door conventionele 
wapens. 

Wel kan versterking van de conven-
tionele verdediging als gevolg van 
toepassing van nieuwe technieken de 
afhankelijkheid van kernwapens 
verkleinen. 

Vraag van de heer Blaauw (VVD) 
over de verouderde faciliteiten van de 
Rijks werf. 

De infrastructurele voorzieningen in 
Den Helder, waartoe ook de Rijkswerf 
behoort, worden regelmatig aangepast 
ten behoeve van nieuwe schepen. De 
aard en omvang van deze faciliteiten 
voor de Rijkswerf worden bestudeerd, 
onder meer in het kader van de SISDB 
'80. 

Vraag van de heer Blaauw (VVD) over 
het overgaan van de Koninklijke 
landmacht op LPG en de eventuele 
uitzonderingen bij transporten naar 
de Bondsrepubliek. 

Voor een deel van de personenauto's 
en de combivoertuigen is voor 
binnenlands transport inbouw van 
een LPG-installatie voorzien. Deze 
voertuigen worden niet gebruikt voor 
operationele doeleinden. 

Bij incidentele transporten naar de 
Bondsrepubliek wordt, vanwege het 
beperkte aantal LPG-stations in dat 
land, overgeschakeld op benzine. De 
personenauto's en de combi's vallen 

voor hun logistieke ondersteuning 
geheel - dus ook wat betreft de 
LPG-installatie - terug op civiele 
garagebedrijven. 

Vraag van de heer Blaauw (VVD) over 
de baanverdraaiing op de vliegbasis 
Leeuwarden. 

De overwegingen om op de vliegba-
sis Leeuwarden het huidige banenstel-
sel te handhaven zijn uitvoerig 
vermeld in de regeringsbeslissing 
over het structuurschema Militaire 
Terreinen, die eerder dit jaar aan de 
Kamer is aangeboden. Gedeputeerde 
Staten van Friesland hebben hun 
bezwaren tegen handhaving van het 
huidige banenstelsel tijdens een 
gesprek met de staatssecretaris 
materieel laten vallen. Tijdens dit 
gesprek is de toezegging gedaan dat 
op korte termijn maatregelen zullen 
worden genomen om zo snel mogelijk 
met de pre-sanering te beginnen. 

Vraag van de heer Blaauw (VVD) over 
de mogelijke levering M-fregatten aan 
Portugal. 

Zoals aan de Kamer is meegedeeld 
achtte Portugal geen mogelijkheden 
meer aanwezig om het NAVO-project 
'S-fregatten voor Portugal' in gang te 
zetten. Toen dat duidelijk werd is de 
Portugese regering begonnen met 
een onderzoek naar de mogelijkheden 
het Westduitse Meko-fregat aan te 
schaffen. De commerciële voorwaar-
den daarvoor zijn niet bekend, 
evenmin als de eventuele steun die de 
Bondsrepubliek zou willen verlenen. 
De Nederlandse regering meent dat 
op grond van concurrentiestelling het 
M-fregat een reëel alternatief zou zijn. 
Er is geen sprake van tegen elkaar 
opbieden, hetgeen slechts zou kunnen 
door het bieden van steeds hogere 
steun. Over het algemeen wordt 
voortgang geboekt met de hulp aan 
armere lid-staten. Ook in lEPG-verband 
wordt aan de positie van die bondge-
noten aandacht geschonken. 

Vraag van de heer Blaauw (VVD) over 
fysieke beveiliging in de vorm van 
hekken, elektronica en andere facilitei-
ten. 

De beveiliging van onderdelen van 
de Koninklijke luchtmacht is niet in 
alle gevallen voldoende. Bij het 
verbeteren van die beveiliging wordt 
waar nodig prioriteit gegeven aan 
vormen van fysieke beveiliging. 
Elektronische systemen signaleren en 
hekken voorkomen binnendringen. 
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Voor optreden tegen indringers is 
echter altijd personeel nodig. 

Vraag van de heer Blaauw (VVD) over 
de nieuwe opzet voor deelneming aan 
vredesoperaties en uitbreiding 
bijdragen aan Unifil. 

Op 3 september 1982 heeft minister 
Van Mierlo de Tweede Kamer een 
voorstel voor een nieuwe opzet voor 
deelneming aan vredesoperaties 
gedaan. Dit voorstel blijft ongewijzigd 
van kracht; dat is in januari 1983 
mede namens de minister van 
Buitenlandse Zaken schriftelijk aan de 
griffier van de Vaste Commissie voor 
Defensie meegedeeld en tijdens de 
UCV van 18 juni jl nog eens bevestigd. 

De nieuwe opzet voor deelneming 
aan vredesoperaties voorziet in het 
uitzenden van bij voorkeur kleine, 
gespecialiseerde eenheden. In geval 
een beroep wordt gedaan op een 
meer uitgebreide deelname zal eerst 
worden nagegaan of dat politiek en 
militair zinvol is. Als zo'n vraag 
positief wordt beantwoord zal 
bekeken worden welke eenheid het 
meest geschikt is voor het vervullen 
van de dan aan de orde zijnde taak. 
Voor het opleiden en gereedmaken 
van zo'n grotere eenheid zijn 4 tot 6 
maanden nodig. 

Vraag van mevrouw Van Heemskerck 
Pillis-Duvekot (VVD) naar de redenen 
waarom de notitie van de O en E 
werkgroep 'Project- en Matrix-organi-
satie (dec. 1982)' niet openbaar is 
gemaakt. 

Bedoelde notitie werd op persoon-
lijke titel geschreven onder auspiciën 
van de directie overheidsorganisatie 
en automatisering van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken ter informatie 
van de hoofden van de departementale 
organisatie-afdelingen. Het rapport 
heeft geen officiële status. 

Vraag van mevrouw Van Heems-
kerck Pillis-Duvekot (VVD) over 
getalsverhoudingen van personeel 
binnen het ministerie. 

Het overgrote deel van de 500 
militairen en de 2200 burgers werk-
zaam in de centrale organisatie 
verricht interservice uitvoerende- en 
beheerstaken (voorbeelden: Directie 
Interne Zaken, Directie Financieel 
Beheer, afd. Pensioenen en Wachtgel-
den, Directie Dienstplichtzaken). Het 
beleidsgedeelte van de Centrale 
organisatie omvat circa 500 functies. 

Het genoemde bedrag f 1 miljard 
heeft betrekking op de gehele Afdeling 
I van de begroting, waarvan de 

centrale organisatie (met een bedrag 
van f170 miljoen aan personeelskos-

personeel bijzondere organisatie-eenheden 
materiele uitgaven 
uitgave van algemene aard 
hierin begrepen: 
internationale verplichtingen 
TNO 

Vraag van mevrouw Van Heemskerck 
Pillis-Duvekot (VVD) of dienstplichti-
gen in het kader van de werkverrui-
mende maatregelen niet worden 
benadeeld als hun dienstplichttijd niet 
wordt meegerekend om voor die 
maatregelen in aanmerking te komen. 

Zoals in het antwoord op vraag 117 
van de Nota naar aanleiding van het 
verslag is aangegeven, wordt momen-
teel overleg gevoerd met het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
om de nadelige positie, waarin 
dienstplichtigen momenteel verkeren, 
te verbeteren. 

Vraag van mevrouw Van Heemskerck 
Pillis-Duvekot (VVD) over vergoeding 
buitenland. 

De nieuwe regeling bezoldiging 
buitenland is 1 oktober j l . ingevoerd. 
Met het Centraal georganiseerd 
overleg militairen is een evaluatieperi-
ode van vier jaren overeengekomen. 
Over de aanpak van deze evaluatie 
wordt overlegd met de belangenver-
enigingen. 

Omdat is gebleken dat een onverkort 
toepassen van de nieuwe regeling 
voor de Verenigde Staten en Canada 
- als gevolg van de bijzondere leef- en 
werkomstandigheden aldaar - tot 
onbedoelde uitkomsten leidt, worden 
aanvullende voorzieningen voor de 
Nederlandse militairen in deze landen 
getroffen. 

Vraag van mevrouw Heemskerck 
Pillis-Duvekot (VVD) over het vliegers-
bestand. 

Bij de regeling doorstroming 
vliegers zijn betrokken het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat, de KLM en 
de KLu, verenigd in de Stuurgroep 
doorstroming. Nog deze maand komt 
deze Stuurgroep bijeen teneinde zich 
onder andere te beraden over wijziging 
van de vigerende leeftijdsgrens. Bij de 
KLM lijkt de bereidheid te bestaan de 
leeftijdsgrens aan te passen in die zin, 
dat een ruimere mogelijkheid tot 
doorstroming in de naaste toekomst 
mogelijk wordt. Ik verwacht daarover 
op korte termijn uitsluitsel te kunnen 
geven. Een analoge regeling voor 

ten) een onderdeel is. In deze Afdeling 
I zijn verder opgenomen: 

180 min. 
245 min. 
430 min. 

200 min. 
90 min. 

helicoptervliegers zal naar het zich 
laat aanzien, eveneens tot stand 
worden gebracht. 

Vraag van mevrouw Van Heemskerck 
Pillis-Duvekot (VVD) over de teruggave 
voor voeding en huisvesting aan 
dienstplichtigen. 

Begin 1985 zal met het Centraal 
georganiseerd overleg militairen 
(CGOM) opnieuw worden overlegd 
over het rapport van de projectgroep 
Voeding. Bij dat overleg zal ook het 
rapport van de huisvestingscommissie 
worden betrokken, dat binnenkort aan 
het CGOM zal worden aangeboden. 
Dit rapport zal ook aan het parlement 
worden gezonden. 

Vraag van mevrouw Van Heemskerck 
Pillis-Duvekot (VVD) over de stand 
van zaken bij structuur geneeskundige 
verzorging krijgsmacht. 

Het eindrapport over de structuur 
van de geneeskundige verzorging 
krijgsmacht zal waarschijnlijk in het 
tweede kwartaal van 1985 gereed zijn. 

Vragen van de heren Van Dis (SGP) 
en Schutte (GPV) over verrichten van 
dienst op zon- en feestdagen. 

Kandidaten die door de Koninklijke 
luchtmacht worden getest wordt, in 
hun eigen belang, verzocht zich 
's zondagsavonds te melden opdat zij de 
volgende ochtend bij het begin van 
een reeks onderzoeken geheel fit, met 
de test kunnen beginnen. Voor 
kandidaten die daarom verzoeken 
wordt een andere regeling getroffen. 

Er bestaat overigens al een regeling 
die werkzaamheden van militairen op 
zondag tot de strikt noodzakelijke 
diensten beperkt. Bij het verrichten 
van werkzaamheden voor niet-militaire 
doeleinden zal zoveel mogelijk 
rekening worden gehouden met bij 
het personeel levende opvattingen. 

Vraag van de heer Van Dis (SGP) over 
de overgang van marechaussees naar 
de politie. 

Het overleg met Justitie en Binnen-
landse Zaken over de overgang van 
marechaussees naar de civiele politie, 
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in het kader van de herziene politie-
opleiding, zal naar verwachting in het 
voorjaar van 1985 zijn afgerond. Op 
de uitkomsten van dat overleg kan 
niet worden vooruigelopen. Onze 
opvatting is, dat ook als rekening 
wordt gehouden met de nieuwe 
politie-opleiding met ingebrip van de 
stage, een soepele overgang van 
ervaren marechaussees naarde 
politie ook in de toekomst mogelijk 
moet kunnen blijven. 

Vraag van de heer Van Dis (SGP) of 
de bewindsman kan onderschrijven: 

a. de strijdkrachten mogen géén 
proefterreinen worden voor een 
emancipatie-strijd; 

b. in de beleidsvorming met 
betrekking tot de marine moet veel 
gewicht worden toegekend aan de 
mening van achterblijvende echtgeno-
tes. 

De integratie van de vrouw in de 
krijgsmacht wordt met veel zorg 
omringd. Voor het overige wordt 
verwezen naar de op korte termijn 
aan de Kamer aan te bieden beleids-
nota. 

Vraag van de heer Van Dis (SGP) over 
een nadere prioriteitsstelling binnen 
het budget als het gevolg van het 
Navo-infrastructuurprogramma. 

Onlangs is besloten het plafond van 
het Navo-infrastructuurprogramma 
aanzienlijk te verhogen. Hiervoor zijn 
geen exogene fondsen beschikbaar. 
In de defensieplannen zullen daarom, 
door nadere prioriteitsstelling, de 
nodige gelden moeten worden 
gevonden. 

Vraag van de heer Van Dis (SGP) over 
prijscompensatie. 

Met het Ministerie van Financiën 
zijn afrondende besprekingen gevoerd 
over de bijstelling van de prijscompen-
satie. Dit ging met name over het 
meewegen van de invloed van 
prijsstijgingen in het buitenland. 

Aangenomen wordt dat door deze 
bijstelling, die met ingang van 1 
januari 1986 via een ander index-cijfer 
wordt berekend, de prijscompensatie 
gemiddeld genomen voldoende zal 
zijn om de totale door Defensie 
ondervonden prijsstijgingen te 
compenseren. Deze aanname leidt tot 
de conclusie dat dan geen aantasting 
van de toegezegde reële groei zal 
optreden. Cijfermateriaal met betrek-
king tot de realisatie over deze 
ontwikkelingen zal alleen achteraf 
kunnen worden verstrekt. 

Vraag van de heer Van Dis (SGP) over 
het vertonen van films in kazernes. 

Het vertonen van films in kazernes 
past in het beleid waar mogelijk de 
maatschappelijke ontwikkelingen te 
volgen en het verlangen tegemoet te 
komen aan de recreatieve behoefte 
van een militaire samenleving. Het 
filmaanbod bevat, zoals al in de Nota 
naar aanleiding van het verslag (in het 
antwoord op de vraag 140) is gezegd, 
een grote verscheidenheid, gebaseerd 
op in Nederland algemeen aanvaarde 
normen. 

Vraag van de heer Van Dis (SGP) over 
de geestelijke verzorging in de 
krijgsmacht. 

De positie van de geestelijke 
verzorging in de krijgsmacht zal sterk 
worden bepaald door het regerings-
standpunt over het rapport van de 
Interdepartementale Ambtelijke 
Werkgroep Geestelijke Verzorging. 

Naar wordt verwacht wordt dat 
standpunt in 1985 vastgesteld. Daarop 
wordt het beleid voor de geestelijke 
verzorging in de krijgsmacht afge-
stemd. 

Vraag van de heer Van Dis (SGP) over 
automatiseringsproblemen. 

Niet te ontkennen valt dat naast 
krapte op de arbeidsmarkt de bestuur-
lijke structuur van de informatievoor-
ziening Knnen Defensie onvoldoende 
vorm heeft kunnen krijgen als gevolg 
van de daarvoor destijds gekozen 
overlegpatronen. Hierin is inmiddels 
verandering gebracht. De snelle 
technologische ontwikkelingen 
vragen een dynamische aanpak van 
dit complexe probleem. 

De bestuurlijke structuur en de 
uitgangspunten van het defensie-infor-
matiebeleid zijn thans onderwerp van 
studie, die moet resulteren in een 
structuurplan voor de informatievoor-
ziening. Het is duidelijk dat het door 
de grote zuigkracht van het bedrijfsle-
ven moeilijk blijft automatiseringsdes-
kundigen te werven of te behouden. 

Vraag van mevrouw Brouwer (CPN) 
of ten aanzien van de nieuwe conven-
tionele bewapening, evenmin als ten 
aanzien van kernwapens, geen 
onderscheid meer wordt gemaakt 
tussen militaire doelen en de burger-
bevolking. 

Voor alle wapens, zowel conventio-
nele als nucleaire, gelden onverkort 
de algemene uitgangspunten van het 
humanitaire oorlogsrecht. Staten zijn 
onder alle omstandigheden gehouden 

de uitgangspunten inzake proportiona-
liteit en het sparen van de burgerbe-
volking ten volle in acht te nemen. 

Vraag van mevrouw Brouwer (CPN) 
over de overwegingen van de minister 
meer geld te reserveren voor aanschaf-
fing van munitie. 

De aanschaffingen van munitie 
hebben in het huidige defensieplan 
een hoge prioriteit. Voldoende 
munitie is immers een noodzakelijke 
voorwaarde voor een hoge gevechts-
gereedheid en geoefendheid. In dat 
verband past het waar mogelijk 
versnellen van munitieprojecten. 

Vraag van de heer Wagenaar (RPF) 
over het verband tussen de meest 
recente inzichten in de strategie van 
de Sovjet-Unie en de betekenis 
daarvan voor de verdediging van het 
Navo-achterland. 

In het antwoord op vraag 22 van de 
Nota naar aanleiding van het verslag 
van de Vaste Commissie voor Defen-
sie over Hoofdstuk X van de Rijksbe-
groting 1985 is al aangegeven dat niet 
duidelijk is welke betekenis moet 
worden toegekend aan de wijzigingen 
in de organisatie en uitrusting van de 
legers van de Sovjet-Unie in de DDR 
voor de militaire doctrine van de 
Sovjet-Unie. Wel is duidelijk dat de 
Navo-verdediging als gevolg van deze 
wijzigingen beweegelijker en ook 
in de diepte moet kunnen worden 
gevoerd. 

Antwoord op vraag van de heer 
Wagenaar (RPF) over Europese 
nomenclatuur. 

De nomenclatuur voor de toeleve-
ringsindustrie beoogt op nationaal en 
internationaal vlak voor industrieën 
die op het gebied van toelevering aan 
hoofdaannemers zijn gespecialiseerd, 
een geharmoniseerd instrument te 
verschaffen voor de omschrijving van 
hun produkten. Het is dus een 
hulpmiddel voor de industrie. Er 
bestaat geen rechtstreeks verband 
tussen deze regeling en de Two-way 
street. 

Vraag van de heer Wagenaar (RPF) 
over verkeersonveiligheid in het 
woon-werkverkeer. 

Voor zover bekend is, zijn er geen 
statistieken waaruit een speciale 
verkeersonveiligheid van militairen in 
het woon-werkverkeer zou blijken. 

Overigens behoort het tot de 
normale (militaire) politietaak van de 
Koninklijke marechaussee ook aan dit 
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aspect de nodige aandacht te beste-
den. 

Vraag van de heer Schutte (GPV) over 
het toegestane aantal vlieguren. 

Met het in de memorie van toelich-
ting genoemde aantal vlieguren 
kunnen alle vliegers voldoen aan de 
minimum Navo-norm. Het aantal uren 
kan - door de verschuiving van de 
vervangingsdatum van het eerste 
NF-5 squadron op de Vliegbasis 
Twenthe - ook in technische zin 
worden verwezenlijkt. 

Vraag van de heer Schutte (GPV) over 
een nieuw wijzigingsvoorstel artikel 
33 Dienstplichtwet. 

In het in 1981 ingediende voorstel 
tot wijziging van artikel 33 van de 
Dienstplichtwet werd geen rekening 
gehouden met de deelneming door 
Nederland aan vredesoperaties die 
buiten de Verenigde Naties worden 
opgezet. Nederland neemt thans 
sinds maart 1982 deel aan de Multina-
tionale vredesmacht in de Sinaï. Die 
deelneming en de opmerkingen uit 
het parlement hebben aanleiding 
gegeven binnenkort een bijgesteld 
voorstel aan de Tweede Kamer aan te 
bieden. Het uitvoeren van vredesope-
raties laat NAVO-verplichtingen 
onverlet. 

Vraag van de heer Scholten (groep 
Scholten/Dijkman) over het tellen van 
de aantallen SS-20-raketten. 

Het gaat bij het tellen van de 
aantallen SS-20's om opgestelde 
raketten: dat wil zeggen raketten op 
lanceer-inrichtingen. Dit criterium 
werd de Kamer eerder bekend gesteld 
in antwoord op schriftelijke vraag nr. 
143 van de lijst van antwoorden 
Defensie-nota 1984 ten behoeve van 
UCVop7me i 1984. 

Vraag van de heer Scholten (groep 
Scholten/Dijkman) over Belgische 
standpunt inzake plaatsing van 
kruisvluchtwapens. 

Minister-president Martens heeft 
hierover op 30 november het volgende 
meegedeeld: 'De Belgische regering 
zou deze maand de situatie rondom 
de wapenbeheersingsbesprekingen 
evalueren, maar heeft die evaluatie 
uitgesteld tot het eerste trimester van 
1985. Zij heeft tegelijkertijd haar 
gehechtheid aan het Navo-dubbelbe-
sluitvan 1979 onderstreept. De 
voorbereidende werkzaamheden op 
de basis Florennes worden normaal 
voortgezet'. 

Vraag van de heer Scholten (groep 
Scholten/Dijkman) over handhaving 
vrijstelling geestelijk ambt. 

Binnen afzienbare termijn zal een 
wetsvoorstel worden ingediend, 
waarin ook deze vrijstellingsgrond 
aan de orde komt. 

Vragen van de heer Scholten (groep 
Scholten/Dijkman) over het oordeel 
van de minister over 

- het onvoorwaardelijk op voorhand 
opvolgen van dienstbevelen m.b.t. de 
inzet van kernwapens; 

- de eisen te stellen aan dienstbe-
velen en de eigen verantwoordelijk-
heid van de militair; 

- 'mindergeschiktheidsverklaring'. 

Bij de beantwoording van deze 
vraag dient te worden benadrukt dat 
dienstbevelen ten aanzien van 
nucleaire taken zich niet onderschei-
den van andere dienstbevelen en 
derhalve op dezelfde voet dienen te 

Noot 3 (zie blz. 2391) 

Bijvoegsel 

A. Schriftelijke antwoorden van de 
Minister van Verkeer en Waterstaat. 

Vraag van de heer Castricum (PvdA) 
over de controle in bus en tram. 

De maatregelen die worden voorge 
steld met betrekking tot het instapre-
gime hebben eveneens onze instem-
ming, al stel ik vast dat daarmee één 
van de indertijd geannoceerde 
troeven van de strippenkaart, het 
vergroten van de omloopsnelheid, te 
niet wordt gedaan. 

Weliswaar zal de passagier nu via 
de chauffeur moeten passeren, maar 
alleen controle van het plaatsbewijs 
of stempelen kost relatief weinig ti jd. 
Onaangetast blijven dus de grote 
voordelen van invoering van de 
strippenkaart zoals de voorverkoop 
waardoor de wagenverkoop aanmer-
kelijk is verminderd. Ook blijft het 
voordeel dat niet voor iedere rit of 
overstap opnieuw een plaatsbewijs 
hoeft te worden aangeschaft zoals 
doorgaans voorheen het geval was. 

worden behandeld. Alhoewel een 
dienstbevel in principe dient te 
worden opgevolgd, kan er geen 
twijfel bestaan over de individuele 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
van zowel de meerdere als van 
degene tot wie het dienstbevel zich 
richt. 

Onvoorwaardelijke gehoorzaam-
heidsplicht dient dan ook met kracht 
te worden afgewezen. De algemene 
toetsingscriteria gelden zowel voor 
dienstbevelen ten aanzien van 
nucleaire taken als voor andere 
dienstbevelen. Bij het niet opvolgen 
van een dienstbevel kan de vraag of 
he' jen dienstbevel betreft en voorts 
of een zodanig bevel terecht is 
geweigerd, aan het oordeel van de 
rechter worden onderworpen. 

Determ'mindergeschiktheidsverkla-
ring' wordt binnen de krijgsmacht niet 
gebezigd. Waarschijnlijk is bedoeld 
beperkte inzetbaarheid. Hieromtrent 
kunnen slechts in individuele gevallen 
uitspraken worden gedaan. 

Overigens zal in de meeste gevallen 
van zware vervoerstromen per tram 
of metro of gelede bus het instappen 
door alle deuren en de toepassing van 
de stempelautomaat ongewijzigd van 
kracht blijven. 

Vraag van de heer Castricum (PvdA): 
Kan de rijdende trein van de ontwik-
keling van de magneetkaart nog 
gestop worden. 

Ik moge de heer Castricum verwijzen 
naar mijn brief van 23 november aan 
de Voorzitter van deze Kamer naar 
aanleiding van de motie-Hennekam. In 
die brief heb ik gesteld dat de rijdende 
trein twee tussenstations heeft, die, zo 
daar aanleiding toe zou bestaan, ook 
eindstation kunnen zijn. Dat verwacht 
ik overigens niet. 

Overigens bedragen de kosten van 
de eerste en tweede fase geen f20 
min. msar circa f9 min. Van die f9 
min. nemen V&W, EZ en Siemens elk 
een derde voor hun rekening. Voor 
V&W praten we thans dus over 
ongeveer f 3 min. 

Schriftelijke antwoorden van de Minister en de Staats-
secretaris van Verkeer en Waterstaat op vragen, gesteld 
bij de openbare behandeling in eerste termijn van 
hoofdstuk XII (Verkeer en Waterstaat) van de rijksbe-
groting voor 1985 (18600X11) 

Tweede Kamer 
13 december 1984 Noten 2468 


