
73ste vergadering Donderdag 24 april 1986 

Aanvang 10.15 uur 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 135 leden, te 
weten: 

Aarts, Alders, Andela-Baur, Van 
Baars, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, 
De Beer, Beinema, De Boer, De 
Boois, Borgman, Bosman, Braams, 
Brouwer, Bruggeman, Van der Burg, 
Buurmeijer, Castricum, Cornelissen, 
Couprie, Dales, Van Dam, Dees, Van 
Dijk, Dijkman, Van Dis, Dolman, 
Engwirda, Ernsting, Van Erp, Van Es, 
Eshuis, Evenhuis, Evenhuis-van 
Essen, Eversdijk, Franssen, Frinking, 
Gerritse, De Graaff-van Meeteren, De 
Grave, Groenman, Haas-Berger, Van 
Heemskerck Pillis-Duvekot, Van der 
Heijden, Van der Hek, Hennekam, 
Herfkens, Hermans, Hermes, 
Hermsen, Hummel, Van lersel, 
Jabaaij, Jacobse, Janmaat-Abee, 
Joekes, Jorritsma-Lebbink, Kamp, 
Keja, Knol, De Kok, Konings, Van der 
Kooij, Korthals, Kosto, Kraaijeveld-
Wouters, Krajenbrink, Laning-Boerse-
ma, Lankhorst, Lansink, Lauxtermann, 
Leerling, Leijnse, Van der Linden, 
Linschoten, Lucassen-Stauttener, 
Mateman, Meijer, Mik, Moor, Van 
Muiden, Müller-van Ast, 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, Roethof, Van Rossum, 
Salomons, Van der Sanden, Schart-
man, Scholten, Schutte, Sloots, Van 
der Spek, Spieker, Stemerdink, 
Terpstra, Tommei, Toussaint, 
Ubels-Veen, Den Uyl, Ter Veld, 
Veldhoen, Te Veldhuis, Vermeend, 
De Visser, Van der Vlies, Van 
Vlijmen, Voorhoeve, Vos, B. de Vries, 
K. G. de Vries, Wagenaar, Wallage, 
Weijers, Weisglas, Wessel-Tuinstra, 
Wiebenga, Willems, Wolters, 
Wöltgens en Zijlstra, 

en de heren Lubbers, minister-presi-
dent, minister van Algemene Zaken, 
De Korte, ministervan Binnenlandse 
Zaken, Ruding, ministervan Financiën, 
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Van Amelsvoort, staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken, Scherpenhuizen, 
staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat, De Graaf, staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, en mevrouw Kappeyne van de 
Coppello, staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

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

Roethof, wegens bezigheden elders; 

Kombrink, Tazelaar en Wallage, 
alleen voor de middagvergadering, 
wegens bezigheden elders. 

Deze berichten worden voor kennis-
geving aangenomen. 

De Voorzitter: Aan de orde is de 
behandeling van de voorstellen van 
(rijks)wet: 
- Wijziging van de Rijksoctrooi-
w e t (Stb. 1979, 61) van het 
nieuwe Nederlandse Burgerlijk 
Wetboek (19144, R 1297); 
- Hernieuwde vaststelling van 
de regelen omtrent de arbitrage 
in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (18464) ; 
a. Goedkeuring van het op 26 
september 1968 te Brussel tot 
stand gekomen Verdrag tussen 
het Koninkrijk der Nederlanden, 
het Koninkrijk België en het 
Groothertogdom Luxemburg, 
inzake de tenuitvoerlegging van 
rechterli jke beslissingen in 
strafzaken; 
b. Goedkeuring van het op 28 
mei 1970 te 's-Gravenhage tot 
stand gekomen Europees Verdrag 
inzake de internationale geldig-
heid van strafvonnissen (met 
bijlagen); 
c. Goedkeuring van het op 30 
november 1964 te Straatsburg 
tot stand gekomen Europees 
Verdrag inzake het toezicht op 

Ingekomen stukken 
Burgerlijk Wetboek 
Burgerlijke Rechtsvordering 
Verdragen 
Strafvonnissen 

voorwaardeli jk veroordeelden of 
voorwaardeli jk in vrijheid 
gestelden (met bij lage); 
d. Goedkeuring van het op 21 
maart 1983 te Straatsburg tot 
stand gekomen Verdrag inzake 
de overbrenging van gevonniste 
personen (18128, R 1238); 
- Regelen betreffende de 
overname van de tenuitvoerleg-
ging van buitenlandse strafrech-
tel i jke beslissingen en de over-
dracht van de tenuitvoerlegging 
van Nederlandse strafrechteli jke 
beslissingen naar het buitenland 
(Wet overdracht tenuitvoerleg-
ging strafvonnissen) (18129) ; 
- Wijziging van hoofdstuk X I 
(Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimteli jke Ordening en Mi l ieu-
beheer) van de begroting van de 
uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1979 (s lotwet; derde wi jz i -
gingsvoorstel) (19 269); 
- Wijziging van hoofdstuk X I 
(Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimteli jke Ordening en Mi l ieu-
beheer) van de begroting van 
uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1985 (wijziging naar aanlei-
ding van de Voorjaarsnota; 
eerste wijzigingsvoorstel) 
( 1 9 3 7 0 ) ; 
- Wijziging van hoofdstuk V I I I 
(Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen) van de begro-
ting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1984 (wijziging in 
hoofdzaak naar aanleiding van 
de Voorjaarsnota; eerste wijzi 
gingsvoorstel) (19155) . 

Deze voorstellen van (rijks)wet 
worden zonder beraadslaging en, na 
goedkeuring van de onderdelen, 
zonder stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
de brief van de commissie voor 
het onderzoek van de Geloofs-
brieven (19493, nr. 1). 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening 
en Milieubeheer 
Onderwijs en Wetenschappen 
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Voorzitter 

De Voorzitter: Ik stel voor, overeen-
komstig de aanbevelingen van de 
commissie te besluiten. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de wetsvoorstellen: 
- Nadere wijziging van de 
Algemene Arbeidsongeschikt 
heidswet en de W e t op de 
arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring (nadere regeling in verband 
met verminderde gelegenheid 
tot het verkrijgen van arbeid) 
(19256) ; 
- Verlening van toeslagen tot 
het relevante sociaal minimum 
aan uitkeringsgerechtigden op 
grond van de Werkloosheidswet, 
de Z iektewet , de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet, de 
W e t op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering en de W e t 
arbeidsongeschiktheidsvoorzie-
ning militairen, die één of meer 
personen to t hun financiële last 
hebben (Toeslagenwet) (19257) ; 
- Wijziging van de Algemene 
Ouderdomswet (gelijkstelling 
niet-gehuwde personen met 
gehuwden of echtgenoten) 
(19258) ; 
- Wijziging van de Algemene 
Bijstandswet met betrekking tot 
de gelijke behandeling van niet 
gehuwde personen met gehuw-
den) (19259) ; 
- Het treffen van een i n komens 
voorziening voor oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers van wie 
het recht op een uitkering op 
grond van de Werkloosheidswet 
is geëindigd (Wet inkomensvoor-
ziening oudere en gedeelteli jk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers) (19260) ; 
- Verzekering van werknemers 
tegen de geldelijke gevolgen van 
werkloosheid) (Werkloosheids-
wet ) (19261) , en van: 
- de motie-Kraaijeveld-Wouters/Lin-
schoten over de samenhang van 
normen en regelingen (19257, nr. 
26); 
- de motie-Kraaijeveld-Wouters c.s. 
over de bepaling van het arbeidsver 
leden (19261 , nr. 46); 
- de motie-Gerritse/Bosman over 
een sociale regeling voor oudere 
zelfstandigen (19260, nr. 28); 

- de motie-Willems over een volledig 
geïndividualiseerd sociaal zekerheids-
stelsel (19261 , nr. 51); 
- de motie-Brouwer over verwerping 
van de voorstellen tot wijziging van 
het stelsel van sociale zekerheid 
( 19261 , nr. 55); 
- de motie-Groenman over de 
toekomstige financiering van het 
stelsel van sociale zekerheid (19 261 , 
nr. 58); 
- de motie-Bosman/Nijhuis over een 
integrale organisatie van sociale 
zekerheid, arbeidsbemiddeling, 
arbeidsomstandigheden en volksge-
zondheid op regionale basis (1 9 2 6 1 , 
nr. 71); 
- de motie-Ter Veld over het 
voorlichtingsbeleid m.b.t. de stelsel-
herziening (19261 , nr. 72); 
- de motie-Ter Veld over het 
betrekken van organisaties bij de 
voorlichtingsopzet (19 261 , nr. 73); 
- de motie-Ter Veld over een 
sanctiebeleid bij vormen van verwijt-
bare werkloosheid (19 261 , nr. 74). 

(Zie vergadering van 22 april 1 986.) 

De Voorzitter: Ik merk op, dat door 
de diverse nota's van wijziging de 
volgende amendementen zijn 
vervallen: 
1. wetsvoorstel 19 256: 
- van de leden Bosman en Nijhuis nr. 
1 1 ; 

2. wetsvoorstel 19 257: 
a. van het lid Van Nieuwenhoven c.s. 
nr. 18; 
b. van de leden Kraaijeveld-Wouters 
en Linschoten de nrs. 2 1 , 22, 23 en 
24 ; 

3. wetsvoorstel 19 258: 
- van het lid Nypels nr. 12; 

4. wetsvoorstel 19 260: 
a. van het lid Dales c.s. de nrs. 10 en 
1 1 ; 
b. van de leden Kraaijeveld-Wouters 
en Linschoten nr. 26; 
c. van de leden Linschoten en 
Gerritse nr. 30 ; 

5. wetsvoorstel 19 2 6 1 ; 
a. van het lid Ter Veld c.s. de nrs. 
21 ,24 , 29, 33 ,34 , 35 en 47 ; 
b. van de leden Gerritse en Linscho-
ten nr. 37; 
c. van de leden Weijers en Linschoten 
nr. 38 ; 
d. van de leden Linschoten en 
Weijers nr. 39; 
e. van het lid Schutte nr. 54,1; 

6. wetsvoorstel 19 383 (dit wetsvoor-
stel is formeel gezien thans niet aan 
de orde); 
a. van de leden Kraaijeveld-Wouters 
en Linschoten nr. 15; 
b. van de leden Weijers en Bosman 
nr. 16. 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de 
tekst van mijn betoog in eerste 
termijn nog eens in zijn geheel aan 
de staatssecretaris overhandigd, 
omdat ik van mening ben dat een 
tweede termijn nauwlijks zin heeft als 
je op vragen en opmerkingen in 
eerste termijn gemaakt, in het geheel 
geen antwoord krijgt. 

Ik begrijp best dat de zaak dermate 
ingewikkeld is dat niet op alle details 
kan worden ingegaan, maar als 
alternatieven en suggesties van 
andere partijen aan de orde komen, 
dan heeft de regering daarop in te 
gaan en dan laat ik even de uitvoerige 
reacties op de betogen in eerste 
termijn van de fractie van de Partij 
van de Arbeid buiten beschouwing. 
Daar gaat het niet om. Ik vind echter 
wel dat de andere partijen ook 
voldoende aan bod moeten komen. 

Ik heb in eerste termijn uitvoerig 
gesproken over de rol van de sociale 
partners en over de relatie tussen het 
overleg over de arbeidsvoorwaarden . 
en de verslechtering in de sociale 
zekerheidsrechten voor wie in de 
toekomst ziek of arbeidsongeschikt 
wordt. Ik heb gesproken over de 
riskante samenloop van bovenwette-
lijke uitkeringen, de toeslagenwet en 
de I0AW. Dat is niet aan de orde 
geweest. De staatssecretaris heeft 
mij verwezen naar de stukken. Hij 
mag best nog eens zijn redenering 
daarin herhalen, want niet alle 
mensen zijn op de hoogte van 
hetgeen daarin is medegedeeld. In 
eerste termijn heb ik een uitvoerig 
verhaal gehouden over de risico's die 
kleven aan het overleg met de sociale 
partners. 

Het kabinet maakte zich geen 
zorgen over de positie van de sociale 
partners, maar de fractie van D'66 
doet dat wel. Onze stelling was en is 
dat de stelselherziening die nu niet 
door de sociale partners gedragen 
wordt, terwijl zij althans voor de 
werknemersverzekeringen financieel 
verantwoordelijk zijn, het proces van 
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Groenman 

arbeidsduurverkorting en de eigen 
verantwoordelijkheid van de sociale 
partners frustreert. Ik wil dus graag 
een uitvoerige reactie daarop. Ook 
op mijn vragen over de relatie met 
het meerjarig sociaal contract, 
waarin afspraken over loonmatiging, 
arbeidsmarktbeleid, herverdeling van 
arbeid, enzovoorts aan de orde 
kunnen komen, waarbij de overheid 
afspraken moet maken met werkge-
vers en werknemers, ook als het gaat 
om premie en belasting wil ik een 
beschouwing hebben. Ik heb begre-
pen dat minister De Koning hierover 
positief denkt. 

In eerste termijn heb ik een motie 
ingediend over een adviesaanvraag 
aan de SER over de financiering van 
de sociale zekerheid. Graag een 
reactie hierop. 

Ik heb in eerste termijn gesproken 
over de vertegenwoordiging van 
uitkeringsgerechtigden bij de voorbe-
reiding, advisering en uitvoering van 
de sociale zekerheid. Nu wij zien dat 
in het crisiscentrum in Corona vele 
mensen betrokken zijn bij hetgeen er 
nu aan de hand is, denk ik dat de 
staatssecretaris er niet aan voorbij 
kan, althans na te denken over wat er 
in de toekomst met de vertegenwoor-
diging van uitkeringsgerechtigden 
moet gebeuren. Ik heb in eerste 
termijn hierover een motie aangekon-
digd. Ik heb geen reactie gekregen 
en daarom dien ik haar nu in. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden 
Groenman en Nypels wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat het grote belang van 
uitkeringsgerechtigden bij het stelsel 
van sociale zekerheid het rechtvaar-
digt, dat zij een stem hebben in alle 
organen, die zich bezighouden met 
de advisering over, of de uitvoering 
van dat stelsel; 

van mening, dat ook het democratisch 
principe, dat belangenbehartiging 
zoveel mogelijk dient te geschieden 
door de belanghebbenden zelf, een 
rechtstreekse vertegenwoordiging 
van uitkeringsgerechtigden wenselijk 
maakt; 

verzoekt de regering, de Kamer zo 
spoedig mogelijk in te lichten over de 
wijze waarop zij uitkeringsgerechtig-
den bij de advisering over en de 
uitvoering van het stelsel van sociale 
zekerheid wil betrekken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 79 (19261). 

Mevrouw Groenman (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
gesproken over de maatschappelijke 
ontwikkelingen, over de diversiteit 
aan leefvormen en ook over het 
streven naar economische onafhanke-
lijkheid. Mijn stelling was en is nog 
steeds dat dit streven naar economi-
sche onafhankelijkheid niet voldoende 
wordt gewaardeerd door de regering. 
Het is mij opgevallen dat de staatsse-
cretaris voor het emanciaptiebeleid 
er toch een iets verder strekkende 
mening over heeft dan de staatsse-
cretaris die zich expliciet met de 
sociale zekerheid bezighoudt. Ik krijg 
de indruk dat bij staatssecretaris De 
Graaf toch het huwelijksmodel 
centraal heeft gestaan en dat dit voor 
mevrouw Kappeyne van de Coppello 
wat minder het geval is. 

Immers, overal in deze wetgeving 
staat de stelregel centraal, dat een 
duurzaam samenlevingsverband en 
het je naar buiten toe presenteren als 
een echtpaar geldt als economische 
eenheid. Die duurzaamheid is dan 
drie maanden. Deze stelregel wordt 
in de wet vastgelegd voor samenwo-
nenden van gelijk of verschillend 
geslacht. Dat betekent in feite een 
zorgplicht voor iedereen, behalve 
voor verwanten. Dat is mij niet 
geheel duidelijk. Zorgplicht kun je 
inderdaad afleiden uit het Burgerlijk 
Wetboek voor wettelijk gehuwden, 
maar niet voor anderen. 

In dezen is de jurisprudentie, 
waarover ook de heer Buurmeijer 
heeft gesproken, al te ver gegaan. 
Naar onze mening dringt het kabinet 
het huwelijksmodel op aan veel meer 
mensen. Het gevolg zal zijn dat 
mensen niet meer gaan samenwonen. 
Ik wil toch van de staatssecretaris 
horen of dat de bedoeling is. 

De versmalling van de criteria in 
het amendement van de fracties van 
het CDA en de VVD, die alleen 
objectieve criteria willen hanteren en 
dus niet de toets of men zich naar 
buiten toe gedraagt als was men 

gehuwd, is volgens de fractie van 
D'66 eveneens levensgevaarlijk. Ook 
dan blijft het een uiterst dubieus 
criterium, wat onder een gezamenlijke 
huishouding moet worden verstaan. 
Echte woningdelers moeten dan 
worden onderscheiden van echte 
huishoudingdelers. Het samen delen 
van een huishouding is niet hetzelfde, 
zo zegt de heer Linschoten, als het 
gezamenlijk voeren van een huishou-
ding. 

Ik begrijp zulke dingen niet. Laten 
wij dan eerlijk zijn en zeggen dat wij 
er op dit moment niet uitkomen, dat 
wij niet weten hoe wij dat moeten 
afbakenen, dat wij op dit moment in 
een patstelling verkeren. Met de 
staatssecretaris ben ik van mening 
dat de bijstand op dit moment niet 
kan worden geïndividualiseerd. Dat is 
natuurlijk het eindstation waarop je 
uitkomt. Dat kan op dit moment niet, 
maar een perspectief daarnaartoe 
zou toch op zijn minst moeten 
worden geboden. 

Dus eerlijk zeggen dat wij er op dit 
moment niet uitkomen, geen nieuwe 
groepen toevoegen aan het wettelijk 
regime van de Bijstandswet, niet de 
ongehuwd samenlevenden van gelijk 
geslacht toevoegen, niet hetzelfde 
criterium van de economische 
eenheid toevoegen in de toeslagenwet 
en in de IOAW, pas op de plaats nu. 
Laten wij in vredesnaam snel werken 
aan de economische onafhankelijk-
heid en de individualisering op alle 
fronten betreffende het minimum-be-
hoeftenniveau. 

Mevrouw Kraaijeveld heeft op dat 
punt opgemerkt dat bij veel wetten 
reeds is vooruitgelopen op deze 
discussie: bij de tweeverdieners, bij 
de studiefinanciering, bij de eenmalige 
uitkering. Dat is inderdaad waar, 
maar dat is juist zo kwalijk. De fractie 
van D'66 heeft daarmee in ieder 
geval nooit ingestemd en ook steeds 
gewaarschuwd voor het hellende 
vlak. Wij hadden daar nooit aan 
moeten beginnen. De VVD fractie 
heeft op dat punt een heel scheve 
schaats gereden. De tweeverdieners-
wetgeving moet, volgens de VVD in 
haar verkiezingsprogramma, worden 
heroverwogen. 

Bij de studiefinanciering heeft de 
VVD-fractie aanvankelijk gezegd niet 
te voelen voor invoering van de 
partnerafhankelijkheid in het studiefi-
nancieringssysteem, maar later heeft 
zij op dat punt water in de wijn 
gedaan. Nu zit er inderdaad een 
partnerafhankelijkheid in de studiefi-
nanciering. Als ik het goed begrijp. 
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Groenman 

zal het amendement van de fracties 
van de VVD en het CDA op deze 
wetsvoorstellen het partnerbegrip 
ook in de studiefinanciering alleen 
maar nog veel moeilijker af te 
bakenen maken. 

Ik meen dat de VVD-fractie, die 
enige tijd geleden een motie heeft 
ingediend waarop zij ontzettend trots 
was en die inhield dat gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden gelijk 
moesten worden behandeld, op dat 
punt in de fout is gegaan. Zij heeft 
ook toen voor het huwelijksmodel 
gekozen en niet voor de economische 
eenheid, die je ook kunt omschrijven 
als alleenstaande. Dan zit je op de 
weg van de individualisering. Op dit 
moment is dat niet het geval. Ook de 
VVD-fractie maakt dus mensen 
eerder afhankelijk van elkaar. 

Overigens kan ik de redenering 
van staatssecretaris De Graaf 
onderschrijven, die het amendement 
van de fracties van CDA en VVD 
ontraadt. Zijn eigen voorstel kan 
echter ook niet, omdat daarin de 
partnertoets is opgenomen. Ik zie dat 
de staatssecretaris lacht, maar ik 
vind het een uiterst droevige zaak. 
Daarom ben ik van mening dat wij 
met zijn allen eerlijk moeten zeggen 
dat wij er op dit punt niet uit komen. 
Wij weten dat de dingen scheef zijn. 

Staatssecretaris De Graaf: Volgens 
uw opvattingen komen wij er niet uit, 
volgens de mijne wel. 

Mevrouw Groenman (D'66): Van 
links en rechts is hierop kritiek geuit. 
Uw drie criteria, waarbij ook één 
subjectief criterium, werken niet. Zij 
werken nu al niet in de bijstand en zij 
zullen voor veel meer groepen grote 
ellende en privacybedreiging met 
zich brengen. Dat zeggen wij als hele 
Kamer. De staatssecretaris heeft 
kritiek op het CDA/VVD-amendement, 
evenals de hele oppositie. Hij kan ook 
niet in gemoede zeggen: laat het 
CDA-VVD-amendement dan maar 
aangenomen worden, dan zien wij 
wel weer verder. Het is echt levens-
gevaarlijk om op zo'n manier met 
elkaar bezig te zijn op zo'n elementair 
punt. Ik vind dat wij in ieder geval 
geen nieuwe groepen mogen 
toevoegen aan dat regime. 

De heer Linschoten (VVD): Dit is 
natuurlijk een buitengewoon interes-
sante bespiegeling van mevrouw 
Groenman, maar wat is het alternatief 
van D'66? 

Mevrouw Groenman (D'66): Het 
alternatief van D'66 is: ook op het 
minimumbehoeftenniveau toewerken 
naar individualisering. Ik heb, wat de 
nieuwe Werkloosheidswet betreft, 
voorgesteld om de vervolguitkering 
in ieder geval voor jongeren langer te 
maken. Het punt is dat je mensen zo 
lang mogelijk uit de bijstand moet 
houden. Laat, wat er nu in de 
bijstand gebeurt, gebeuren, maar 
voeg daar geen nieuwe dingen aan 
toe. Stoel de toeslagenwet, de IOAW 
en de AOW niet op precies hetzelfde 
criterium, want dat is een hellend 
vlak. Daar komt nog bij dat de 
VVD-fractie niet eens een termijn 
stelt. 

De heer Linschoten (VVD): Daar 
zijn wij het allemaal over eens. 
Natuurlijk moeten wij zoveel mogelijk 
mensen zo lang mogelijk uit de 
bijstand houden. Wij weten echter 
dat dit niet over de hele linie een 
haalbare zaak is, dus voor dit 
probleem moet er een oplossing 
komen. Er zijn twee alternatieven; 
D'66 zegt tegen beide bezwaar te 
hebben. Ik kan dat billijken. Het is 
echter alleen maar redelijk om die 
bezwaren op deze wijze naar voren te 
brengen als D'66 daarvoor een 
alternatief heeft. Ik stel vast dat 
mevrouw Groenman überhaupt geen 
alternatief heeft en alleen maar zegt: 
dit vind ik slecht en dat vind ik slecht. 
Ik ben van mening dat er dan een 
keuze moet worden gemaakt, of er 
moet met een ander alternatief 
worden gekomen. 

Mevrouw Groenman (D'66): Een 
alternatief is om de vervolguitkering 
voor jongeren in de nieuwe Werkloos-
heidswet in ieder geval te verlengen. 
Daarvoor hebben wij in ons verkie-
zingsprogram geld vrijgemaakt. 
Jongere mensen komen dan in ieder 
geval minder snel in de bijstand. Zij 
worden dan minder snel afhankelijk 
van elkaar. Ik begrijp best dat niet nu 
al die miljarden beschikbaar zijn om 
de hele bijstandswet te individualise-
ren en ik heb dat ook toegegeven. Je 
moet daar echter wel naar toewerken 
en dan moet je niet hetzelfde 
bijstandsregime, waarin mensen 
duurzaam, dat wil zeggen voor drie 
maanden, samenwonen, daarop van 
toepassing verklaren. De VVD kan 
daar toch niet mee akkoord gaan? De 
heer Linschoten opereert op een veel 
bredere linie. Hij wil alles in de wet 
vastleggen. 

De heer Linschoten (VVD): Dat is 
onjuist. Ook D'66 komt tot de 
conclusie dat, hoe lang je bepaalde 
individuele uitkeringen ook laat 
duren, er uiteindelijk mensen in de 
bijstand terecht zullen komen. Dat is 
een gegeven. Voor die situatie zal, 
ook als het gaat om de gelijke 
behandeling van verschillende 
leefvormen, een oplossingen moeten 
worden gevonden. Die oplossing 
draagt mevrouw Groenman niet aan. 
Zij zegt alleen: degenen die dat wel 
hebben gedaan, hebben een slechte 
oplossing aangedragen. Ik daag haar 
uit, daar een betere oplossing 
tegenover te zetten, dan kunnen wij 
die ook in de discussie betrekken. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik 
erken dat ik nu voor een aantal 
problemen geen oplossing heb. Het 
helemaal dichttimmeren, ook in 
andere wetten, gaat mij echter te ver 
en dat vind ik principieel onjuist. Ik 
wil dat toch gezegd hebben, te meer 
omdat de VVD-fractie geen termijn 
aan een en ander verbindt. Ik denk 
dat dit toch wel het geval kan zijn bij 
de discussie over 1990 en de 
eindigheid van de toeslagenwet, 
waarover ik in eerste termijn al heb 
gesproken. 

Ik heb gevraagd aan welke 
voorwaarden bij de individualisering, 
ook op het minimumbehoeftenniveau, 
moet worden voldaan. Ik heb 
begrepen dat mevrouw Kappyne 
bezig is met een studie daarover, wat 
ik op zichzelf heel positief vind. Ik 
had wat verder willen gaan en willen 
vragen, of er een gerichte adviesaan-
vrage zou kunnen komen. Ook een 
studie is echter hoogst noodzakelijk 
en ik wens haar daarbij veel sterkte. 

Ik heb nu gesproken over de 
vereenvoudiging van het stelsel. Er is 
nu voor de belastingen een commis-
sie-Oort en het lijkt mij niet onwaar-
schijnlijk dat er binnenkort een 
commissie komt voor de sociale 
zekerheid. Misschien kan daarbij aan 
de heer Veldkamp worden gedacht. 
Dan herhaalt de geschiedenis zich 
dus! 

Het stelsel wordt natuurlijk 
helemaal niet vereenvoudigd, het 
wordt alleen maar veel ingewikkelder. 
Ik heb voorgesteld om een schaduw-
administratie te voeren in steek-
proefgemeenten. Wij kunnen er nu 
van uitgaan dat het stelsel niet 
binnen afzienbare termijn wordt 
ingevoerd, want de Eerste Kamer 
moet er nog over praten. Wat is er 
tegen om de dingen die wij nu 
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hebben afgesproken en ook in 
amendementen neergelegd zijn en 
wat dus een afgerond geheel vanuit 
de Tweede Kamer wordt, alvast in 
een schaduwadministratie op te 
nemen om te bekijken hoe dit werkt 
in de praktijk. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik kan 
mij in de verste verte niet voorstellen 
wie zo'n schaduwadministratie moet 
voeren, hoe die moet worden 
opgezet en welk doel daarmee wordt 
gediend. Ik begrijp het gewoon niet. 
Daarom zie ik denk ik, ook geen kans 
om er goed op te reageren. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik zeg 
dat nu niet voor het eerst, ik heb het 
hierover ook al in de stukken gehad. 
Dan had u mij moeten schrijven dat u 
niet begrijpt waarover ik het heb, 
want dan kan ik het uitleggen. 

Voorzitter! Op zichzelf is er niets 
tegen om met de verschillende 
uitvoeringsorganisaties en met de 
gemeentelijke sociale diensten eens 
te bekijken hoe er vooruitgelopen kan 
worden op de uitvoering van zo'n 
stelsel, zodat mogelijke fouten er van 
te voren uitgehaald kunnen worden. 
Nu rammelt het aan alle kanten. In 
nota's van wijzigingen zijn veel 
dingen verbeterd en alsnog opgeno-
men als zij over het hoofd gezien 
waren. 

De PvdA-fractie heeft daaraan wat 
gedaan, maar D'66 ook, vooral bij de 
invoeringswet. Er zitten vast meer 
fouten in. Wij mogen uitkeringsge-
rechtigden niet de dupe laten worden 
van eventuele fouten in de uitvoering. 
Wij hebben er nu de tijd voor, 
waarom zullen wij dan niet op de 
uitvoering vooruitlopen, zodat de 
ergste fouten eruit gehaald kunnen 
worden. Ik geef dit voorstel maar 
opnieuw in overweging. Het behoeft 
niet in alle gemeenten gedaan te 
worden. Wij kunnen volstaan met 
steekproefgemeenten. Wellicht 
moeten er ook extra mensen voor 
ingezet worden. Ik vind het echter 
schandelijk dat hierover überhaupt 
niet nagedacht wordt. 

Ik heb gesproken over de rechten 
van mensen die niet weten waaraan 
zij toe zijn. Als je uitkeringspercentage 
omlaag gaat, kun je dat nog in de 
krant lezen. Ik heb gesproken over de 
situatie die zich voordoet als het 
woon-, werk- of leefgedrag van 
mensen verandert. Die mensen 
weten absoluut niet waaraan zij toe 
zijn. Ik heb opgemerkt dat moet 
worden bekeken wat er gedaan kan 

worden met computer- en informatie-
technieken om het systeem toegan-
kelijk te maken voor gebruikers zelf. 
Dat betekent niet dat in de computer 
alle gegevens op naam moeten 
zitten, maar het betekent wel dat het 
systeem en de gegevens ervan in een 
computer moeten zitten, zodanig dat 
mensen zelf hun gegevens, zoals 
bruto-inkomen, persoonlijke omstan-
digheden, huursubsidie, eenmalige 
uitkering en dergelijke, kunnen 
intikken en vragen kunnen stellen. 

Bij de belastingen kan men ook via 
een homecomputer aan de hand van 
vragen bekijken wat er gebeurt in de 
eigen situatie. Ik vind dat mensen het 
recht hebben van tevoren te overzien 
hoe de overheid zal reageren als 
zijzelf hun woon-, leef- of werksituatie 
veranderen. Ik vind het te gek dat de 
staatssecretaris hier niet op ingaat. 
Laat hij dan zeggen dat hij het niet 
begrijpt, dan wil ik het hem uitleggen. 
Als ik hierop echter geen enkele 
reactie krijg, is er iets mis. Als 
uitvoerders geacht worden te werken 
met computers, moeten computers 
ook geschikt worden gemaakt voor 
gebruikers. 

Ik heb geen reactie gekregen op 
mijn opmerkingen over een ombuds-
man voor de sociale zekerheid. 

De nieuwe Werkloosheidswet. De 
verlenging van de uitkeringsrechten 
van ouderen staat tegenover een 
meer dan evenredige vermindering 
van rechten voor jongeren. Ons 
streven is mensen zo lang mogelijk 
uit de bijstand te houden. Wij gaan 
wel mee met een mengeling van een 
fictief en een reëel arbeidsverleden. 
Om te voorkomen dat jongeren te 
snel te maken krijgen met de 
partnertoets, pleiten wij ervoor de 
loondervingsuitkering inclusief het 
jaar vervolguitkering te verlengen tot 
vier jaar. 

In de leeftijd van 20 tot 25 jaar is 
in 1985 de arbeidsmarktparticipatie 
van mannen en vrouwen gelijk, te 
weten ongeveer 73%. In de categorie 
25 tot 30 jaar verricht 90% van de 
mannen betaalde arbeid en 63% van 
de vrouwen, maar dat laatste 
percentage stijgt snel met bijna 2% 
per jaar. Dat moet de regering toch 
te denken geven over de ontwikkeling 
van het aantal tweeverdieners en ook 
over de ontwikkeling van het streven 
naar economische zelfstandigheid. 
Daarom dus die verlenging van de 
vervolguitkering zoals ik die heb 
bepleit. Ik zou op zijn minst kunnen 
horen hoe duur zo iets is. 

De eis van drie uit vijf jaar 
betekent dat vooral vrouwen minder 

vaak een vervolguitkering zullen 
krijgen. Dat betekent weer een 
snellere afhankelijkheid van de 
partner. Die partner is dan iemand 
met wie je drie maanden samenwoont 
en waarmee je je naar buiten toe 
presenteert. Bij de verdediging van 
de drie uit vijf-regel zegt de staatsse-
cretaris, dat je het mensen niet te 
gemakkelijk moet maken. Hij tilt niet 
zo zwaar aan de problemen voor 
bepaalde caregorieën, zoals vrouwen. 
Dan moeten er in bepaalde bedrijfs-
takken, zegt de staatssecretaris, 
maar afspraken worden gemaakt 
tussen werkgevers en werknemers. 
Mijn vraag is dan, hoe hij zich dat 
voorstelt. Moeten er in de bedrijfstak-
ken waar bij voorbeeld veel vrouwen 
werken, ook meer premies worden 
betaald? 

Je zou jaarlijks moeten bezien of 
de vervolguitkering verlengd kan 
worden. Neen, zegt de staatssecreta-
ris, dat is niet nodig; laat het maar 
rustig aan het kabinet over om te 
bekijken of die vervolguitkering 
verlengd kan worden en of er de 
financiële middelen voor zijn. Ik vind 
dat een vorm van arrogantie van de 
macht. De Kamer vindt dat die 
vervolguitkering moet worden 
verlengd. Daarom is het redelijk dat 
wij er jaarlijks over praten om te 
bezien of het kan. Kan het niet, dan 
kan het niet. Kan het wel, dan 
moeten er maatregelen voor worden 
genomen. Nu is het aan het kabinet 
om te bekijken of er al of niet geld 
voor is. 

Ik denk dat de Kamer daarbij moet 
zijn betrokken. Ik heb een amende-
ment op dat punt voorgesteld dat de 
staatssecretaris kennelijk niet nodig 
vindt, maar ik vind het een parlemen-
tair recht van de Kamer. 

Dan iets over de ambtenaren en 
de nieuwe werkloosheidswet. De 
regering zegt dat de regeling voor 
ambtenaren in 1988 zal worden 
ingevoerd. Mijn mening is dat er 
eerst een standpunt moet komen 
over de pakketvergelijking. In 
principe zijn wij ermee akkoord, dat 
ambtenaren ook onder de nieuwe 
werkloosheidswet vallen, maar 
gezien de resultaten van de pakket-
vergelijking moet eerst worden 
bekeken hoe de positie van de 
ambtenaren kan worden verbeterd 
ten opzichte van de marktsector. 
Natuurlijk dus een koppeling van 
deze zaken, dus opneming van het 
overheidspersoneel in de nieuwe 
werkloosheidswet en de pakketverge-
lijking. 
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De oplossing om ter zake van de 
pakketvergelijking en de positie van 
ambtenaren - dit heeft de VVD 
geschetst - de uitkeringsgerechtigden 
dan maar weer te laten inleveren, 
stuit ons tegen de borst. Ambtenaren 
opkrikken, maar de uitkeringsgerech-
tigden als sluitpost behandelen, dat 
kan niet. 

Dan de positie van kamerleden 
versus de behandeling van werkne-
mers en overheidspersoneel. Naar 
onze mening moet de tijd tot 1988, 
als het overheidspersoeneel onder de 
nieuwe werkloosheidswet moet 
vallen, worden benut om ons ernstig 
te bezinnen, als kamerleden, over 
onze eigen rechtspositie. Vooral de 
regeling van bijverdiensten van 
ex-kamerleden is ons steeds een 
doorn in het oog geweest. Die is 
gênant goed, en ik durf dat hardop te 
zeggen. 

Ik vind dat de Kamer, met name 
over de bijverdiensten-regeling van 
ex-kamerleden, zich moet beraden 
en die naar beneden toe bij moet 
stellen. Dan heb ik het niet alleen 
over de voorbeelden die in Vrij 
Nederland zijn genoemd. Het zal 
bekend zijn dat de fractie van D'66 er 
al eerder over heeft gepubliceerd en 
er al eerder op heeft aangedrongen. 

Dan de deeltijdwerkers. Gehuwde 
samenwonende deeltijdwerkers 
worden beschermd in de Toeslagen-
wet. De alleenstaande deeltijdwerkers 
worden aan hun lot overgelaten. Die 
kunnen gewoon niet in deeltijd gaan 
werken vanwege het werkloosheids-
risico, voor zover ze een laag 
inkomen genieten. Dan komen ze in 
de bijstand en dan moeten ze hun 
vermogen aanspreken. Het probleem 
is onderkend, ook door de VVD, maar 
er wordt gewoon niets aan gedaan. 
Ik herhaal de vraag, hoe dit zich 
verhoudt tot de notitie dat er steeds 
meer alleenstaanden komen en dat 
deeltijdwerk gestimuleerd wordt, 
juist voor jongeren die vaak alleen-
staand zullen zijn. 

De vroegere minimumdagloonbe-
palingen, voor het kostwinnersprinci-
pe werd ingevoerd, was wat dat 
betreft beter. De regering zegt nu dat 
alleenstaande deeltijdwerkers niet 
onder de Toeslagenwet moeten 
vallen. Daar ben ik het mee eens. Als 
ik zeg: regel het dan voor alle 
deeltijdwerkers in de nieuwe werk-
loosheidswet, in die zin dat men bij 
werkloosheid altijd recht heeft op 
70% van het minimumloon, maar 
nooit meer dan het laatstgenoten 

loon, dan zegt het kabinet: nee, dat 
doorbreekt de equivalentiegedachte. 
De uitkering is dan inderdaad minder 
rechtstreeks afhankelijk van het 
inkomen. 

D'66 zegt dan echter: er is ook 
nog zo iets als een horizontale 
equivalentie, ledere rechthebbende 
gelijk behandelen, of ju nu gehuwd 
bent, samenwoont of alleen staat. 
Het gemeenschappelijke is het in 
deeltijd werken. Dat moet voor 
iedereen mogelijk zijn en niet alleen 
voor gehuwden of ongehuwd 
samenwonenden. Er moet meege-
dacht worden bij het zoeken naar een 
oplossing. Daarom heb ik ook mijn 
amendement ingediend. 

Wij willen voor de nieuwe werkloos-
heidswet een verlenging van de 
loondervingsuitkering, inclusief de 
vervolguitkering, tot maximaal vier 
jaar. Wij willen bij de beoordeling van 
het arbeidsverleden een 'twee uit vijf 
regeling' in plaats van een 'drie uit 
vijf regeling'. Wij willen dat het 
verzorgingsforfait ruimer wordt 
opgezet, zodat dit niet alleen voor 
kinderen maar ook voor huisgenoten 
geldt. Wij willen wel indexering. Wij 
willen rekening houden met alle 
deeltijdwerkers. Wij willen ambte-
naren op den duur in de nieuwe 
werkloosheidswet onderbrengen. Wij 
willen politieke ambtsdragers niet 
bevoordelen als het om de regeling 
van de bijverdiensten gaat. 

Van de voorstellen met betrekking 
tot de AAW en de WAO heb ik al 
gezegd dat dit niet op deze wijze kan. 
Gezien de IOAW is er wel iets 
aangepast. Toch pleit ik ervoor de 
werking van de WAGW af te wachten, 
de individuele begeleidingsmogelijk-
heden te intensiveren en de om- her-
en bijscholingsmogelijkheden, die nu 
veel te gering zijn, uit te breiden. In 
het sociaal contract, waar ik al eerder 
over heb gesproken kan dan ook de 
integratie van arbeidsongeschikten 
worden meegenomen. In principe is 
het voorstel tot afschaffing van het 
verdisconteringsprincipe goed, maar 
dit moet niet nu gebeuren. Volgens 
ons moet dit over drie jaar worden 
afgeschaft. 

De toeslagenwet is een noodzake-
lijk kwaad met een voorlopig karakter. 
Op grond van de toeslagenwet wordt 
een toeslag verleend aan de ex-werk-
nemer wiens partner geen inkomen 
heeft. Niet van alle vrouwen of 
echtgenoten kan nu verwacht 
worden dat zij zich beschikbaar 
stellen voor de arbeidsmarkt. In de 
toeslagenwet wordt echter geen 
onderscheid gemaakt tussen 

vrouwen van wie niet kan worden 
verwacht dat zij zich een eigen 
inkomen verwerven en partners die 
'gewoon' werkloos zijn en recht 
zouden moeten hebben op een eigen 
uitkering. De partner voor wie de 
toeslag geldt kan in de eerste plaats 
een oudere vrouw zijn, die haar man 
en drie kinderen heeft verzorgd en 
daar haar levenstaak in zag. In de 
tweede plaats kan dit een jonge 
werkloze man zijn, wiens eerste 
uitkering na een half jaar is afgelopen 
en die zelf geen recht heeft op een 
vervolguitkering, maar wiens vrouw 
wel recht heeft op een vervolguitke-
ring. In de derde plaats kan het gaan 
om een werkloze vrouw met een 
RWW-uitkering die gaat samenwonen 
met een werkloze vriendin die een 
NWW-uitkering ontvangt. Ik noem 
slechts willekeurige voorbeelden. 

De toeslagenwet lijkt prachtig. In 
de uitwerking daarvan worden echter 
werkloze mensen, mannen en 
vrouwen, van een eigen recht op 
uitkering beroofd. Het vermogen 
hoeft niet te worden aangesproken. 
Het is maar waar je voor kiest! Wij 
kiezen voor economische onafhanke-
lijkheid en echte eigen rechten. Wij 
zijn zeer benieuwd hoe deze gedach-
ten zijn uitgewerkt als het jaar 1 990 
aanbreekt. 

De beschikbaarstelling om voor 
een toeslag van 30% in aanmerking 
te komen is geen echte individualise-
ring. In die zin zijn ook de gedachten 
van staatssecretaris Kappeyne over 
de toeslagenwet in de toekomst niét 
echt conform de gedachte van de 
individualisering. Bovendien zal er bij 
de uitvoering van de toeslagenwet 
een samenloop met de bovenwette-
lijke uitkeringen optreden. De 
uitvoerders zien hier absoluut geen 
gat in. 

Zowel in de nieuwe werkloosheids-
wet als in de ziektewet ontstaat bij de 
samenloop met de toeslagenwet het 
volgende beeld. Als mensen beneden 
het niveau van het sociaal minimum 
voor echtparen belanden, wordt er 
getoetst op het inkomen van de 
partner. Als er een verplichting voor 
de werkgever is om door te betalen 
tot 100%, betaalt hij in feite de 
toeslag. De regelingen voor boven-
wettelijke uitkeringen moeten dus 
worden aangepast. Voor werknemers 
die in aanmerking voor de toeslagen-
wet kunnen komen, kan een andere 
regeling worden gecreërd, dan voor 
hen die daar niet voor in aanmerking 
komen. 

Met andere woorden: mensen met 
hogere inkomens krijgen wel boven-
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wettelijke uitkeringen en mensen 
met lagere inkomens niet. De laatste 
groep krijgt namelijk een toeslag van 
de overheid. Dit staat haaks op de 
eigen verantwoordelijkheid van de 
sociale partners en dit brengt de 
vakbeweging in een moeilijk parket. 

Moeten de bovenwettelijke 
uitkeringen dan maar voor iedereen 
worden afgeschaft? Of moeten wij de 
voorstellen laten zoals zij zijn, 
waardoor de werkgevers in feite een 
deel van de toeslag betalen? Hoe 
moet deze kwestie in het CAO-overleg 
worden opgelost? 

Staatssecretaris De Graaf: De 
bewering dat er voor die mensen 
geen mogelijkheid is om een boven-
wettelijke uitkering te krijgen, is niet 
juist. Die mogelijkheid is er wel 
degelijk. De werkgever betaalt dat. 
Omdat de werkgever dit doet, wordt 
er geen toeslag gegeven. U draait de 
redering helemaal om! 

Mevrouw Groenman (D'66): Als 
de werkgever het niet doet, 
doet de overheid het. Als de 
werkgever wel een aanvulling geeft, 
dan betaalt hij in feite de toeslag 
voor de overheid. De werkgevers 
zullen dan zeggen dat zij geen 
bovenwettelijke uitkering willen 
regelen voor de mensen die voor 
toeslagen in aanmerking komen. 
Deze mensen zijn niet zielig, want die 
krijgen van de regering een toeslag. 
De werkgevers zullen alleen een 
bovenwettelijke uitkering regelen 
voor mensen die niet onder de 
toeslagenwet vallen. De onderhande-
lingen over de vraag voor wie de 
bovenwettelijke uitkering moet 
gelden, zullen zeer moeilijk worden. 
Ik signaleer dit probleem niet alleen. 
Ik hoor dit ook van de uitvoeringsor-
ganisaties. Zij zien dit ook als een 
groot probleem. Er zullen gedifferen-
tieerde bovenwettelijke uitkeringen 
komen, omdat de toeslagenwet 
interfereert met de bovenwettelijke 
uitkeringen. 

Staatssecretaris De Graaf: Die zijn 
niet gedifferentieerd. 

Mevrouw Groenman (D'66): Dat 
weet ik. Daarom zouden ze het wel 
kunnen worden, namelijk omdat de 
Toeslagenwet ermee intefereert. Ik 
ben heel benieuwd naar de wijze 
waarop dit naar de mening van de 
staatssecretaris kan worden opgelost. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik zie 
strijdigheid met de Europese richtlij-
nen met betrekking tot de gelijke 
behandeling van man en vrouw en 
van verschillende personen als het 
gaat om de beloning. Ik heb u heel 
wat verhalen over de Europese 
richtlijnen horen houden in dit huis, 
die naar mijn gevoel niet stroken met 
de redenering, die u nu volgt. 

Mevrouw Groenman (D'66): Dan 
zou het kunnen blijven zoals het was. 
Ik denk dat er dan nog problemen 
ontstaan, maar ik zal over die 
richtlijnen nadenken. Ik denk dat ik 
niet de enige ben die ter zake 
problemen verwacht in de CAO-on-
derhandelingen. 

Bovendien weten werkgevers niet 
wat bovenwettelijke uitkeringen hen 
zullen kosten. Als zij zeggen: 'voor 
wie recht heeft op een toeslag, 
betalen wij niet door en voor anderen 
wel', is dat niet te berekenen. 
Werkgevers durven dus in het 
arbeidsvoorwaardenoverleg geen 
verplichtingen aan te gaan. Het 
bestaan van een Toeslagenwet kan 
dus ten koste van alle werknemers 
gaan. Als dat zo is, zullen looneisen 
worden gesteld.De regering onder-
kent dit probleem niet eens! 

Met een antwoord dat bij voorbeeld 
afvloeiingsregelingen nooit zolang 
duren, neem ik geen genoegen. Dat 
geldt wellicht als een bedrijf failliet 
gaat, maar niet als het gaat om 
afvloeiingsregelingen voor functies 
die opgeheven worden en mensen 
niet elders herplaatst kunnen 
worden. 

Dan wilde ik nog iets zeggen over 
de gelijke behandeling, maar ik denk 
dat ik dat maar aan de orde stel bij 
de artikelsgewijze behandeling. Het 
betreft de privacy en de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen. 
Ik heb een tekst daaromtrent 
verstrekt aan de medewerkers van de 
staatssecretaris, handelend over de 
grondwettelijke rechten en de pro-
blemen, die zich voordoen bij de 
rechtstreekse en de horizontale 
werking. Daarbij komt de vraag aan 
de orde in hoeverre burgers een 
beroep kunnen doen op de grondrech-
ten als het gaat om de verhouding 
tussen hen en de uitvoeringsorgani-
saties, niet zijnde de overheid. Ik 
hoor daarop graag - ik heb er ook 
een amendement over ingediend -
een reactie als de artikelen aan de 
orde zijn. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik wil die 
ook wel geven in mijn tweede 
termijn. 

Mevrouw Groenman (D'66): U 
beschikt over mijn tekst, dus dat vind 
ik uitstekend. 

De Voorzitter: Daar maak ik 
bezwaar tegen. Als mevrouw 
Groenman dat wil, moet zij die tekst 
nu uitspreken. Ik laat dat graag aan 
haar over. Ik raad haar echter aan, 
het niet te doen, omdat ik om 13.00 
uur klaar wil zijn met de algemene 
beraadslaging van de kant van de 
Kamer. Ik maak er in ieder geval 
bezwaar tegen dat wordt geantwoord 
op iets wat niet gezegd is. 

Staatssecretaris De Graaf: Voorzit-
ter. Ik meen dat die toelichting ook is 
gevoegd bij het amendement. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik zal 
het bij de artikelsgewijze behandeling 
aan de orde stellen. 

Mijnheer de Voorzitter! Dan kom 
ik tot de IAOW, en wel tot de plicht 
van oudere vrouwen met een recent 
en bestendig arbeidsverleden, zich 
blijvend beschikbaar te stellen voor 
de arbeidsmarkt om voor een deel 
van een uitkering krachtens de IOAW 
in aanmerking te komen. 'Recent' is 
als begrip niet ingevuld, 'bestendig' 
trouwens ook niet. Het is uiterst 
merkwaardig dat de staatssecretaris 
Van Dale citeert in dezen. Je kunt 
Van Dale op veel dingen naslaan, bij 
voorbeeld op het begrip 'partner'. 

Bij 'partner' lees ik in Van Dale: 
deelgenoot, medespeler, dansgenoot 
en degene met wie men samenleeft. 
Wij zouden best de definitie van Van 
Dale kunnen hanteren, maar dan 
krijgen wij echt problemen. Die 
hebben wij trouwens nu ook. Als de 
staatssecretaris de definitie van Van 
Dale hanteert als het gaat om een 
recent arbeidsverleden, weet hij dat 
hij ook problemen krijgt. Daarom 
denk ik dat men dat wel moet 
afschermen. Ik bedoel maar te 
zeggen: Van Dale kun je op dit 
terrein niet serieus hanteren. 

Er is sprake van de arbeidsplicht 
voor oudere werklozen versus het 
geheel vrijlaten van het vermogen. Je 
huis hoef je niet op te eten, het 
inkomen van je partner wel, ook als 
je daarmee alleen de stofzuiger deelt. 
De CDA-fractie kan naar mijn mening 
niet gelukkig zijn met de sollicitatie-
plicht voor oudere vrouwen. 

Daarnaast wordt het hele vermogen 
vrijgelaten. Forse vermogens - en die 
zouden kunnen voorkomen - blijven 
onaangesproken, terwijl jongere 
mensen, die net niet onder de IOAW 
vallen, wel alles moeten opeten. Als 
je veertig of vijfenveertig bent met 
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meestal opgroeiende kinderen moet 
je wel je vermogen aanspreken, als je 
vijftig bent en de kinderen de deur uit 
zijn, hoef je dat hele vermogen niet 
aan te spreken. Ik vind dat niet 
redelijk. Ik heb gevraagd wat het zou 
opleveren om vermogens vrij te laten 
tot 1 50.000 gulden en vermogens 
daarboven wel degelijk te betrekken 
bij het verlenen van een eventuele 
lOAW-uitkering. 

Toen destijds bij de discussie over 
het vrijlaten van een deel van het 
eigen vermogen werd gesproken 
over het zogenaamde 'opeten van 
het eigen huis' heeft de fractie van 
D'66 voorgesteld om in de bijstand 
de bewoonde waarde van het eigen 
huis vrij te laten. Dat is veel minder 
dan die f 150.000. Dat kostte toen 
100 min. en daarom kon het niet. Nu 
vraag ik een vrijlating tot maximaal 
f 150.000. Wat zal dit volgens de 
staatssecretaris opleveren? Ik vond 
het heel jammer dat ik hierop in 
eerste termijn geen antwoord kreeg. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Van der Vlies van 
de Staatkundig Gereformeerde Partij 
heeft de spijker op de kop geslagen 
met zijn uitspraak, dat de samenleving 
zich in de nesten heeft gewerkt. Dit 
sloeg op de problematiek waarin men 
terechtkomt als men moet gaan 
beoordelen of bepaalde vormen van 
ongehuwd samenwonen gelijkgesteld 
moeten worden met gehuwd 
samenwonen. Als een woordvoerder 
van de SGP deze opmerking maakt, 
doet hij dat natuurlijk met een totaal 
andere achtergrond dan wanneer 
iemand van D'66 daarover spreekt. 
De opvattingen van SGP en D'66 
over onderwerpen als gelijke behan-
deling, emancipatie en individualise-
ring in de sociale zekerheid staan 
haaks op elkaar. 

Voordat ik verder op dit onderwerp 
inga, wil ik allereerst vaststellen dat 
één van de twee bezwaren van onze 
fractie tegen het wetsvoorstel waarin 
bepaalde ongehuwd samenwonenden 
gelijk worden gesteld met gehuwden 
als het gaat om de AOW-uitkering, is 
weggenomen, doordat de regering -
overigens zonder bronvermelding 
- een amendement van D'66 heeft 
overgenomen in een nota van 
wijziging, waardoor in dit wetsvoorstel 
een horizon - zo wordt dat genoemd 
- is opgenomen. Heel duidelijk is 
vastgelegd dat op 1 april 1988, de 
datum waarop volgens de huidige 

wetgeving in de AOW inkomensafhan-
kelijke toeslagen worden ingevoerd 
voor partners beneden de 65 jaar, 
het wetsvoorstel vervalt. 

Evenals de heer Linschoten heb ik 
goede nota genomen van de motive-
ring van de staatssecretaris, die zegt 
dat invoeren van deze horizonbepaling 
wordt voorgesteld om het mogelijk te 
maken, voor die datum eenfundamen-
tele discussie te voeren over het 
uitkeringssysteem van de AOW. 
Wanneer men over iets discussieert, 
is een verandering eventueel mogelijk. 
Ik zie mevrouw Van Nieuwenhoven 
nu bij de interruptiemicrofoon staan. 
Ik denk dat ik al weet wat ze wil gaan 
vragen, want aan de heer Linschoten 
heeft ze eerder al gevraagd of dit niet 
het gevaar in zich houdt dat daardoor 
onzekerheid blijft bestaan .... 

Mevrouw Van Nieuwenhoven 
(PvdA): Dat wilde ik helemaal niet 
vragen! 

De heer Nypels (D'66): Oh, dan 
vraagt u iets anders. 

Mevrouw Van Nieuwenhoven 
(PvdA): Hebt u met het indienen van 
uw amendement - in de discussie 
met de staatssecretaris kom ik hier 
niet verder mee - ook echt de 
bedoeling gehad om in de komende 
anderhalf jaar het hele uitkerings-
systeem van de AOW ter discussie te 
stellen? Hebt u zich echt gerealiseerd 
dat dit inhoudt dat er in die anderhalf 
jaar een heel andere uitvoering komt, 
die na de discussie nog weer eens 
kan veranderen? Kortom: was het 
ook uw bedoeling om onrust te 
scheppen? 

De heer Nypels (D'66): Dat laatste 
uiteraard niet, maar het eerste wel. 
Het is zeker wel de bedoeling om het 
uitkeringssysteem ter discussie te 
stellen, in die zin dat wij af willen van 
de inkomensafhankelijke toeslagen in 
de AOW. Daarvoor moet je het 
systeem ter discussie stellen. Het is 
uiteraard niet de bedoeling om 
onzekerheid te scheppen, maar dat 
kan een gevolg zijn. Hieruit kan 
afgeleid worden dat wij vinden dat de 
verbetering die wij met het ter 
discussie stellen beogen, voorrang 
heeft. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom toe 
aan ons tweede essentiële bezwaar 
tegen de wijze waarop de regering 
gehuwden en ongehuwd samenwo-
nenden bij de AOW gelijk wil stellen. 
Wij hebben in eerste termijn naar 
voren gebracht dat wij er ernstig 

bezwaar tegen hebben dat hiervoor 
controle op de leefwijze van de 
betrokkenen noodzakelijk is. Dat is 
voor ons al een principieel punt, 
maar daarnaast vinden wij het van 
grote betekenis dat het bepalen van 
de normen, de criteria zo'n sterk 
arbitrair karakter heeft, waardoor het 
gevaar van willekeur levensgroot is. 

Dat is ook gebleken uit de discussie 
over de amendementen van CDA en 
VVD over de normstelling voor de 
vraag welke groepen ongehuwd 
samenwonenden gelijkgesteld 
moeten worden met de groep 
gehuwden. Mevrouw Groenman is 
daar al op ingegaan, maar ik moet dit 
ook voor de AOW vaststellen. 

Ik heb overigens waardering voor 
de creativiteit van de heer Linschoten 
en mevrouw Kraaijeveld-Wouters wat 
het streven betreft om de objectiviteit 
bij het stellen van normen op dit 
terrein te vergroten. Dat streven 
dient met kracht te worden onder-
steund. De staatssecretaris heeft zelf 
ook aangegeven dat de drie criteria 
die de regering hanteert en die in de 
wetsvoorstellen zijn opgenomen, een 
subjectief element bevatten als het 
gaat om het derde criterium: de 
presentatie van de betrokkene naar 
buiten. Dat noemt men ook wel het 
partnercriterium. De subjectiviteit 
daarvan is door de staatssecretaris 
erkend en dat siert hem uiteraard. 

De vraag is nu of het amendement 
op dit terrein dat door CDA en VVD 
is voorgesteld, een verbetering 
oplevert. Wat de objectiviteit betreft 
is het onbetwist een verbetering. 

Maar er is al op gewezen dat de 
kring van betrokkenen eigenlijk wordt 
vergroot doordat er door dit amende-
ment in feite één van de drie criteria 
van de regering vervalt. De vraag is 
of dat terecht is. Daarbij is bij 
voorbeeld ook gewezen op het 
probleem van degenen die in 
groepsverband wonen. Hierbij geldt 
de vraag in hoeverre een verantwoord 
criterium, bij voorbeeld ten aanzien 
van woongroepen, kan worden 
gesteld voor de vraag, of de groep 
als zodanig niet te groot wordt. 

De verwijzing van de heer Linscho-
ten naar de ABW geeft een zekere 
mate van verduidelijking. Maar ook 
van de kant van de PvdA - de heer 
Buurmeijer - is erop gewezen dat de 
problemen in ABW-verband geens-
zins voldoende zijn opgelost. Ik erken 
zonder meer dat het amendement 
van de VVD en het CDA ook op dat 
punt een verbetering oplevert, maar 
eveneens bij dat amendement zullen 
toch subjectieve elementen een 
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belangrijke rol spelen, met name ten 
aanzien van de beoordeling of de 
verstrengeling van de financiële 
uitgaven wel of niet in voldoende 
mate plaatsvindt en of het mogelijk is 
om daarvoor tot een goed criterium 
te komen. 

Daarom moet de conclusie op die 
grond helaas blijven - ondanks het 
punt van de verbetering van de 
objectiviteit - dat het gevaar blijft 
bestaan dat het sociale-zekerheids-
stelsel wegzinkt in een moeras van 
willekeur, zeker als het criterium van 
het genoemde amendement voor 
meer sociale wetten wordt gehan-
teerd. 

De heer Linschoten (VVD): Betekent 
dit dat de bezwaren van de heer 
Nypels wegvallen op het moment dat 
komt vast te staan dat er een 
invulling is te geven van het samen-
wonen, zonder dat de groepen 
worden vergroot ten opzichte van het 
gebruiken van het partnerbegrip? 
Vallen zij ook weg, indien dat bij 
voorbeeld op basis van jurisprudentie 
van de Hoge Raad exact is aan te 
geven? 

De heer Nypels (D'66): U stelt in uw 
verhaal zelf een voorwaarde. U stelt 
namelijk de voorwaarde van de 
mogelijkheid om tot een sterke 
objectivering te komen van de 
criteria die nu bij voorbeeld in de 
ABW worden gebruikt, zonder dat de 
groepen worden vergroot. Dat is nu 
juist het probleem. Zowel door de 
staatssecretaris als door de fractie 
van de Partij van de Arbeid is 
namelijk aangetoond dat het toepas-
sen van de criteria die u in uw 
amendement hebt aangegeven, op 
enkele punten - bij voorbeeld bij 
woongroepen - leidt tot een verrui-
ming van het aantal in aanmerking 
komende groepen. Juist tegen deze 
verruiming bestaat bezwaar. 

Ik denk dat ik uw amendement in 
zijn totale waarde heb beoordeeld, 
omdat ik u zelfs een prijs geef voor 
het vergroten van de objectiviteit ten 
opzichte van het regeringsvoorstel. 
Tegelijkertijd vergroot u echter ook 
de in aanmerking komende groep. 
Daarom zeggen wij dat uw streven 
niet volledig is geslaagd. Ook 
mevrouw Kraaijeveld heeft erop 
gewezen dat het de bedoeling van 
het amendement is om zo dicht bij 
de werkelijkheid te komen in de 
beoordeling van de vraag, welke 
groepen ongehuwd samenwonenden 
moeten worden gelijkgesteld met 

gehuwden. Met uw betere objectieve 
normen vergroot u de groep, 
waardoor u eigenlijk niet in uw doel 
slaagt, althans in mijn ogen. 

Mijn oordeel over het wetsontwerp 
dat betrekking heeft op de AOW, is 
- met alle waardering - dat wij er 
verstandig aan doen om op dit 
moment niet te streven naar een 
gelijkstelling van bepaalde groepen 
ongehuwd samenwonenden met de 
groep gehuwden, doch daarvan af te 
zien. Voorlopig moeten wij dus de 
bestaande ongelijke behandeling 
aanvaarden als een ongelijke 
behandeling gedurende een over-
gangsperiode. Wij moeten daarbij 
meteen de echte, goede doelstelling 
als uitgangspunt nemen: een 
volledige individualisering van de 
uitkering. 

Het is daarbij nodig na te gaan, of 
het mogelijk is om in een overgangs-
periode van tien jaar te komen tot 
een volledige gelijkstelling - op de 
wijze die ik in eerste termijn heb 
aangegeven - maar dan op basis van 
individualisering, waarbij een ieder 
gelijke rechten krijgt, zonder dat er 
verder enige toets of norm aan te pas 
komt. 

D 
De heer Wi l lems (PSP): Voorzitter! 
De staatssecretaris is zijn uitvoerige 
betoog begonnen met nog eens de 
doelstellingen van de stelselherzie-
ning uiteen te zetten: meer samen-
hang, modernisering en betaalbaar-
heid. De staatssecretaris zei ook: 
'Ons wordt niet de tijd gegund nog 
langer en nog grondiger te studeren 
op de noodzaak, wenselijkheden en 
mogelijkheden van een ideaal 
stelsel.' Dat is wel een erg gemakke-
lijke weg om de vele verslechteringen 
te motiveren in plaats van noodzake-
lijke verbeteringen aan te brengen. 

Zo'n tien miljard gulden aan 
verslechteringen in de uitkeringsrech-
ten is al gerealiseerd. En daar komen 
de drie miljard die dit pakket moet 
opleveren, nog eens bovenop. En 
voor het volgend jaar is weer 1,2 
miljard aan nieuwe bezuinigingen op 
de uitkeringen aangekondigd. 

De regering probeert ons en de 
uitkeringsgerechtigden dan ook voor 
de gek te houden, wanneer zij ons 
voorspiegelt dat het nieuwe stelsel 
rechtszekerheid biedt en dat vrijwel 
niemand in zijn uitkeringssituatie 
wordt getroffen. Dat is gewoon 
misleiding en propaganda. De 
minister-president moet dat ook 
geweten hebben, toen hij vorige 

week vrijdag op zijn persconferentie 
de schijn trachtte te wekken, dat de 
stelselherziening slechts weinig 
uitkeringsgerechtigden werkelijk treft 
en geen bezuinigingen op de korte 
termijn oplevert. 

De staatssecretaris heeft vorige 
week terecht de eerdere ingrepen in 
de sociale zekerheid betiteld als 
voorschotjes op de stelselherziening: 
de afbraak van de uitkeringsrechten 
voor jongeren, de individualisering 
van de WWV, de regeling voor 
oudere werklozen, de voordeursrege-
ling, en als meest substantiële 
bezuiniging de verlaging van de 
uitkeringspercentages naar 70%. 
Lubbers was die ingrepen voor het 
gemak maar even vergeten. Maar 
ik kan de regering verzekeren: wi j , de 
uitkeringsgerechtigden, de vakbon-
den en de maatschappelijke organi-
saties die hun protesten hebben 
laten horen, zijn die ingrepen beslist 
niet vergeten. 

Uit een recente opiniepeiling bleek 
dat slechts een minderheid van de 
CDA-stemmers (48%) en een nog 
kleinere minderheid van alle kiezers 
(35%) vinden dat deze stelselherzie-
ning nog vóór de verkiezingen moet 
worden afgerond. Alleen daaruit is 
nog verklaarbaar, waarom deze 
regering het minder nauw neemt met 
de feiten en het vooral zoekt in halve 
waarheden en een eenzijdige 
presentatie. 

Over de door de staatssecretaris 
aangevoerde doelstellingen en 
randvoorwaarden van het nieuwe 
stelsel zou nog heel wat te zeggen 
zijn: over de rust die nu zou kunnen 
ontstaan aan het uitkeringsfront, 
over de schijnbare vergroting van de 
samenhang en over de zogenaamde 
modernisering, die wij eerder een 
veroudering zouden willen noemen. 
Het meest opvallende daarbij was dat 
de staatssecretaris op de door ons 
geformuleerde doelstellingen, te 
weten democratisering, vereenvoudi-
ging en individualisering, in het 
geheel niet is ingegaan. 

Is hij werkelijk van mening, nu hij 
ook zelf toegeeft dat dit stelsel onder 
druk van de omstandigheden tot 
stand is gekomen, dat verder 
nadenken over een echt beter stelsel 
niet meer hoeft? En zijn de eerder 
door hem aangekondigde verdere 
verslechteringen niet alleen uitgesteld 
maar zelfs afgesteld? Ik vrees dat als 
deze regering na de verkiezingen kan 
blijven zitten, onvermijdelijk verdere 
rampen de uitkeringsgerechtigden 
zullen blijven overspoelen. 
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Voorzitter! Ik heb mij zeer verbaasd 
over het verloop van dit debat. 
Terwijl ik op zeer veel vragen en 
opmerkingen helemaal geen ant-
woord heb gehad behalve dan een 
enkele maal in badinerende zin - ik 
kom daar in de loop van mijn betoog 
nog preciezer op terug - , kregen de 
regeringsfracties in een mum van tijd 
ruim een half miljard toegespeeld om 
hun politieke wensen te verzilveren. 
Ongetwijfeld hoopt de regering 
daarmee de kamermeerderheid tot 
zwijgen te kunnen brengen en zo 
ook, en passant, de oppositie te 
kunnen negeren. 

Terwijl hier in de Kamer de laatste 
maanden debatten werden gevoerd 
over luttele miljoenen, toen het ging 
om het basisonderwijs, werkgelegen-
heidsprojecten, WSW-werknemers 
en voorzieningen voor werklozen, 
blijkt de regering wel enkele honder-
den miljoenen aan wisselgeld op zak 
te hebben om haar stelselherziening 
nog snel even vóór de verkiezingen 
over de eindstreep te trekken. Voor 
een deel gaat het hierbij zeker om 
verbeteringen ten opzichte van de 
oorspronkelijke voorstellen, maar het 
levert zeker geen beter stelsel op. 

De invoering van de IOAW, de 
positieve dscriminatie van WAO'ers 
die een baan kunnen krijgen en de 
aanpassingen voor de oudere 
werklozen leveren een totaalbeeld op 
dat nog minder samenhang en 
doorzichtigheid vertoont, dan wat 
door de regering in de schriftelijke 
voorbereiding en in de reacties op de 
adviesorganen met zoveel vasthou-
dendheid en, naar ik nu moet zeggen, 
schijnovertuiging werd verdedigd. 
Deze handelwijze bewijst opnieuw, 
hoe overhaast en onzorgvuldig de 
behandeling van die stelselherziening 
verloopt, hoezeer de staatssecretaris 
ook roept dat daarvan in zijn ogen 
geen sprake is. Opnieuw: de feiten 
geven hem ongelijk. De nog steeds 
binnendruppelende moties, verklarin-
gen, brieven en rapporten tonen 
bovendien aan, dat de bezweringsfor-
mules van dit kabinet en van de 
verschillende bewindslieden nog niet 
erg veel indruk hebben gemaakt, ook 
niet bij hun partijgenoten. 

Voorzitter! Ik wil vervolgens 
enkele opmerkingen maken over de 
nieuwe werkloosheidswet. Bij de 
behandeling van de nieuwe werkloos-
heidswet heeft de staatssecretaris 
zich voornamelijk beperkt tot een 
groot aantal technische en specifieke 
vragen, die van de zijde van de 

Kamer zijn gesteld. Over de hoofdzaak 
echter, het uitkeringspercentage en 
de in de tijd zeer beperkte duur, heeft 
hij maar weinig gesproken. Dat zal 
wel zijn, omdat elke verbetering in dit 
opzicht geld kost en dat mag 
natuurlijk niet. 

Het voorstel van de Partij van de 
Arbeid is om, afhankelijk van de 
economische groei, de WW-uitkerin-
gen weer op 75% te laten komen, 
analoog aan de FNV-plannen. 
Voorwaar geen royale eis, noemde ik 
dat in mijn eerste termijn. En de 
staatssecretaris wees die wens af 
omdat het 1,2 miljard zou kosten. 
Maar in een interruptiedebat met Ina 
Brouwer gaf de staatssecretaris 
ruiterlijk toe, dat de keuzes van dit 
kabinet vooral politiek zijn bepaald; 
dat ze tot stand zijn gekomen op 
grond van politieke keuzes en 
voorkeuren. En zo is het dus ook met 
de ruim 1 miljard die het kabinet nu 
voor verbeteringen heeft ingezet ten 
opzichte van de oorspronkelijke 
plannen, ook al wordt de rekening 
daarvan aan volgende kabinetten 
gepresenteerd. 

De logica van Den Uyl eerder deze 
week - dat door het lagere nationaal 
inkomen een herstel van de uitkerings-
percentages naar 80% onmogelijk is 
geworden - doet dan ook erg 
a-politiek aan. Als de Partij van de 
Arbeid zou kiezen, zoals de PSP dat 
doet, voor een verdere nivellering, 
voor een wettelijk geregelde radicale 
arbeidstijdverkorting, voor een 
grotere greep op beleggers en 
kapitaalexport, zouden de noodzake-
lijke financiële middelen wel gevonden 
worden. Ook bij een lagere economi-
sche groei. Daar komt nog bij, dat de 
heer Den Uyl naar mijn mening een 
fout maakt in zijn redenering. Want 
als tussen 1980 en 1983 het 
nationaal inkomen daalde, dan ging 
daarmee toch ook het reële looninko-
men omlaag. 

De op 80% gekoppelde uitkeringen 
kregen dus vanzelf hun evenredig 
aandeel in die daling van de nationale 
welvaart. Maar daarbovenop zijn ze 
nog eens 10% extra gekort. Zij zijn 
dus dubbel beboet voor de lagere 
economische groei. Het zou de Partij 
van de Arbeid sieren als zij die 
korting ongedaan zou maken, in 
plaats van zich te verschuilen achter 
een dalend nationaal inkomen in het 
verleden. 

De staatssecretaris wekte even de 
indruk dat eigenlijk de hele Kamer 
wel akkoord was met de koppeling 
van de duur van de WW-uitkering 
aan het al dan niet fictieve arbeids-

verleden. Dat is onjuist. Als hij mijn 
eerste termijn goed had beluisterd, 
had hij ongetwijfeld gereageerd op 
mijn stellingname dat deze loonder-
vingsuitkering, net als de WAO, in 
principe tot het 65ste jaar zou 
moeten gelden. Niet alleen voor 
ouderen maar voor iedereen die 
buiten zijn schuld buiten het arbeids 
proces wordt gehouden. 

De keuze voor de nu voorgestelde 
invulling van het equivalentiebeginsel, 
door Linschoten nog eens nader 
gespecificeerd door voor de toekomst 
alleen het werkelijke arbeidsverleden 
te laten tellen, blijft in mijn ogen puur 
willekeurig en vooral budgettair 
bepaald. En het is bovendien 
discriminerend voor vrouwen die 
weinig arbeidsverleden hebben. 
Waarom wel 5 en geen 10 of 15 jaar 
uitkering bij een arbeidsverleden van 
40 jaar of meer? Waarom eigenlijk 
geen 40 jaar als je toch consequent 
wilt zijn in die arbeidsverledeneis? 

Deze willekeurige en ook weinig 
doorzichtige uitkeringsstructuur kan 
net als bij de WAO het geval is, veel 
beter door een vast en niet in duur 
beperkt uitkeringspercentage 
vervangen worden. Werkloos worden 
is geen schuld van de uitkeringsge-
rechtigde, werkloos blijven nog veel 
minder. Juist het bedrijfsleven en de 
overheid hebben de taak de volledige 
werkgelegenheid waar te maken, 
onder andere door radicale arbeids-
tijdsverkorting. Maar zolang wij daar 
niet in slagen, mogen wij de werklozen 
daarvoor niet de rekening presente-
ren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vraag 
ook aandacht voor een brief die wij 
zeer recent van de gemeente 
Groningen hebben gehad. Onderdeel 
van het nieuwe stelsel is ook de 
verlaging van de rechten van 
jongeren. Dat is vorig jaar verdedigd 
als compensatie voor de individuele 
rechten die aan vrouwen in de WWV 
werden toegekend. Dat is ingegaan 
op 1 mei 1985. Nu schrijft de 
gemeente Groningen ons - dat 
strookt ook met eerdere informaties -
dat, doordat een aantal WWV-uitke-
ringen in het nieuwe stelsel dat op 1 
mei is ingegaan, gekort zijn en er 
slechts een beperkt aantal vrouwen 
hun recht hebben kunnen doen 
gelden op die nieuwe WWV die voor 
hen is ingegaan, per jaar alleen door 
de gemeente Groningen drie miljoen 
gulden wordt bezuinigd: wordt 
overgecompenseerd. 

Ik zou de beide staatssecretarissen 
willen vragen of zij bereid zijn om op 
de suggestie van de gemeente 
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Groningen - ook wij hebben die 
suggestie in verschillende debatten 
rondom de WWV gedaan - in te 
gaan en de duur van de uitkering 
weer met terugwerkende kracht te 
herzien, zodat die overcompensatie 
ongedaan wordt gemaakt. 

Voorzitter! Er zijn nog enkele klei-
nere punten die ik in dit verband aan 

de orde wil stellen. Over de omgekeer-
de bewijslast zal ik het niet hebben, 
omdat de staatssecretaris op dit 
onderdeel bakzeil heeft gehaald. Hij 
verwijst naar later te voeren discus-
sies. De staatssecretaris is blijkbaar 
niet overtuigd door onze argumenten 
dat de omgekeerde bewijslast een 
wangedrocht is in de WW. Dat werd 
destijds in het technisch mondeling 
overleg door de heer Voogd ook met 
zoveel woorden erkend. Onze 
argumenten zijn voor hem hierbij dus 
geen hoofdmotief, maar wel zijn 
angst dat zijn pakket wetsvoorstellen 
het niet voor de verkiezingen haalt. 

Overigens wemelt het in de 
nieuwe W W nog steeds van regels 
die de zwakke rechtspositie van 
uitkeringsgerechtigden in stand 
houden of die zelfs nog verder 
verzwakken. Dat geldt natuurlijk het 
meest voor de positie van jongeren 
die vaak niet eens voor de vervolguit-
kering in aanmerking komen. 

In de debatten heb ik ook aandacht 
gevraagd voor de enorme machtspo-
sitie die de bedrijfsverenigingen 
krijgen, zeker nu zij een groot aantal 
cliënten die voorheen bij de sociale 
dienst terechtkwamen, onder hun 
vleugels krijgen. Zij kunnen die 
machtspositie op een verkeerde 
manier gebruiken. Zij kunnen bij 
voorbeeld nalaten van tevoren de 
potentiële werkloze te informeren 
over zijn kansen en rechten op een 
uitkering. Ook het feit dat geen 
termijnen zijn gesteld waarbinnen 
beslissingen moeten worden geno-
men over de uitkeringsrechten, 
maakt de positie van de werkloze 
zeer hachelijk. Ik heb op de valreep 
dan ook nog enkele amendementen 
ingediend om die positie enigszins te 
verbeteren. 

Wat de rechten van illegale 
vreemdelingen betreft, vind ik dat de 
staatssecretaris volledig voorbij is 
gegaan aan mijn opmerking, dat in 
de W W opnieuw een discriminerend 
loket wordt aangebracht. Het gaat 
niet om de vraag of illegalen wel of 
niet recht op een WW-uitkering 
hebben, maar om de vraag welke 
instantie aangewezen is om te 
controleren of men legaal dan wel 

De heer Willems (PSP) 

illegaal in Nederland verblijft. Dat 
dient niet de voorzieningen- of 
uitkeringsverstrekkende instantie te 
zijn. Daar gaat het om. 

Op 16 januari jongsleden ant-
woordde minister Rietkerk op vragen 
van mijn fractiegenoot Andrée van 
Es, dat hij zo spoedig mogelijk ons de 
conclusies zou sturen van het 
onderzoek naar het uitsluiten van 
illegale vreemdelingen van maat-
schappelijke voorzieningen. Zie 
aanhangsel nr. 352, 1985-1986. Dat 
rapport is er nog steeds niet, maar 
wel loopt de regering vooruit op de 
uitkomsten van dit onderzoek en op 
het debat hierover door in elke wet 
- ik denk hierbij aan de studiefinan-
ciering, de werkloosheidswet en de 
huisvestingswet - een nieuw contro-
leloket op te nemen. De eventuele 
onderbezetting bij de opsporingsdien-
sten mag er niet toe leiden, dat nu 
iedere vreemdeling zich moet gaan 
legitimeren bij ieder loket. 

In dit geval zou dat bij het loket 
van de bedrijfsvereniging zijn. 
Daarom houden wij vast aan het 
amendement dat beoogt artikel 19, 
lid 1, onderdeel f, te laten vervallen. 
De meerderheid van de Kamer heeft 
ons bij een dergelijk amendement 
ook gesteund toen het de sociale 
werkvoorziening betrof. Waarom 
zouden wij die steun dan ook niet 
krijgen bij de Werkloosheidswet! 

In dit verband vraag ik meteen nog 
maar even opheldering over de 
positie van de gehuwde, alleenstaan-

de buitenlanders, waarvan de 
partner in het land van herkomst 
verblijft. Moet ik uit het antwoord van 
de staatssecretaris nu begrijpen, dat 
zij volgens de Toeslagenwet voortaan 
wel als gehuwden zullen worden 
beschouwd, maar volgens de 
Bijstandswet en de IOW, nog wel als 
alleenstaanden zullen worden 
behandeld? Een dergelijke handelwij-
ze lijkt mij niet erg consequent, 
hoewel natuurlijk de oplossing in de 
Toeslagenwet een stap in de goede 
richting is. 

Ten slotte heb ik nog een vraag 
over de in de Werkloosheidswet op 
te nemen voorzieningen. Gelet op de 
nu al aangekondigde wijzigingen en 
invullingen, is ook hier sprake van 
overhaaste en onvolledige wetgeving. 
Er blijven grote onduidelijkheden 
bestaan met betrekking tot het 
werken met behoud van uitkering, de 
sociaal-culturele en scholingsfacilitei-
ten voor werklozen - ik denk aan het 
beroemde artikel 36 W W , oude stijl 
- , de eventuele scholingsplicht en 
dergelijke. Ligt het niet voor de hand 
om met de verdere behandeling van 
de invoeringswet te wachten totdat 
op deze onderdelen grotere duidelijk-
heid is verkregen? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu 
toe aan het onderdeel gelijke 
behandeling. Ik wil met name 
spreken over de gelijke behandeling 
van gehuwden en ongehuwden in de 
bijstandswet. Dit punt is in dit debat 
zeer centraal komen te staan. Vooral 
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het bepalen wanneer men een 
'economische eenheid' vormt, 
wanneer men gezamenlijk een 
huishouding voert of wanneer men 
zich precies gedraagt als ware er 
sprake van een huwelijk, neemt in 
deze discussie een centrale plaats in. 
Juist het niet kiezen voor een weg 
van volledige individualisering, 
brengt deze problemen onvermijdelijk 
met zich. Alle grote partijen hebben 
zich zelf in een buitengewoon lastig 
parket gebracht. De Partij van de 
Arbeid onderkent de problemen die 
zich in de afgelopen jaren steeds 
veelvuldiger hebben voorgedaan 
rondom het vraagstuk van de 
economische eenheid en de financiële 
afhankelijkheid die het gevolg is van 
dat denken in economische eenheden. 
De Partij van de Arbeid heeft echter 
geen oplossingen. Bij die partij weet 
men niet hoe het moet en zij stellen 
derhalve een moratorium, een 
denkpauze, voor. Dat is eerlijk. De 
huidige praktijk met betrekking tot de 
economische eenheid, inclusief alle 
onrechtvaardigheden, waarop talloze 
keren door bij voorbeeld bijstands-
vrouwen gewezen is, wordt daarmee 
vooralsnog gewoon voortgezet. VVD 
en CDA proberen de gerezen 
problemen te lijf te gaan door een 
criterium dat tot nu toe gehanteerd 
werd, om vast te stellen of twee 
mensen een economische eenheid 
vormen, te laten vervallen. Nieuwe 
problemen zijn daar echter het 
gevolg van en niet ondenkbeeldig is 
dat meer en meer mensen die tot nu 
toe als zelfstandige individuen be-
schouwd werden in het voorstel van 
de staatssecretaris, vanaf dan een 
gemeenschappelijke huishouding 
voeren en financieel van elkaar 
afhankelijk worden gemaakt. De 
staatssecretaris probeert ten slotte 
meer en beter onderscheid tussen de 
verschillende leefvormen te creëren 
door een uiterst subjectief criterium, 
namelijk 'het naar buiten toe presen-
teren als ware men een huwelijk' te 
hanteren. 

Alle drie methoden kennen hun 
eigen specifieke nadelen. Alle drie 
gaan uit van het gezinsdenken, van 
het denken in termen van stellen in 
plaats van in zelfstandige individuen. 

Ik zal alle drie voorgestelde 
oplossingen nog eens de revue laten 
passeren. Ik kom dan vanzelf uit bij 
wat de heer Linschoten in zijn eerste 
termijn noemde 'principieel de beste 
en uitvoeringstechnisch de meest 
eenvoudige oplossing'. 

Allereerst herhaal ik een aantal 
vragen aan de staatsscretaris uit mijn 
bijdrage in eerste termijn. Het uiterst 
subjectieve criterium van het naar 
buiten toe presenteren als ware men 
een huwelijk, zal in de praktijk naar 
mijn mening voor grote problemen 
blijven zorgen. De staatssecretaris 
erkende met zoveel woorden dat hij 
er ook geen wachterdichte omschrij-
ving van kan geven. Daarmee worden 
de uitvoeringsorganisaties opgeza-
deld met onderlinge afweging van 
een aantal gegevens die van belang 
kunnen zijn. Hoe vaak moet men bij 
voorbeeld samen boodschappen 
doen, arm in arm lopen of samenmet 
vakantie gaan voordat het criterium 
'het zich gedragen als een huwelijk' 
van toepassing is? Wat gebeurt er als 
men niet aan een van de drie criteria: 
duurzaamheid, gemeenschappelijke 
huishouding en prestatie naar buiten 
voldoet? 

Wat gebeurt er als drie mensen in 
plaats van twee in één huis wonen? 
Moet de Sociale Dienst dan controle-
ren met wie, hoe vaak gearmd 
over straat loopt? De drie criteria van 
de staatssecretaris bevatten een 
aantal zeer subjectieve elementen 
maar zijn die nu veel anders dan het 
voorstel van de heer Linschoten? Hij 
doet het voorkomen alsof zijn 
criterium van het 'gezamenlijk een 
huishouden voeren' volstrekt 
objectief en niet privacygevoelig is. 
Maar daar is naar mijn mening geen 
sprake van. Wat is nu precies 
gezamenlijk een huishouden voeren? 
Is het gezamenlijk gebruik van een 
keuken voldoende, of gaat het ook 
om het gezamenlijk van één woon-
ruimte? Wat gebeurt er als twee 
mensen in een huis alleen bij 
voorbeeld de douche samen delen? 
De heer Linschoten heeft toegegeven 
dat ook het vaststellen van een 
gezamenlijke huishouding niet 
waterdicht te geven is. Naar zijn 
mening moet de mate van financiële 
verstrengeling daarin een belangrijke 
rol spelen, bij voorbeeld het al of niet 
gezamenlijk kopen van een koelkast 
en dergelijke. 

Is het dan niet privacy-gevoelig om 
bij mensen rekeningen te conroleren 
of duurzame goederen gezamenlijk 
aangeschaft zijn, of er gezamenlijke 
rekeningen bestaan en waarvoor die 
aangewend worden? Hoeveel 
goederen moeten aangeschaft zijn 
wil er sprake zijn van een gemeen-
schappelijke huishouding? Het 
vaststellen van de gezamenlijke 
huishouding is niet alleen zeer 
privacy-gevoelig, er zijn evenmin 

onderscheidene, objective criteria 
voor aanwezig. Wat dat betreft is 
ook de heer Linschoten nu door de 
mand gevalen. Bovendien bestaat 
de kans dat het begrip en de invulling 
die de heer Linschoten daaraan 
geeft, ruimer is dan het begrip 
'economische eenheid' dat tot nu 
werd gebruikt. Dat is vooralsnog niet 
erg duidelijk. Het is niet ondenkbaar 
- de staatssecretaris waarschuwt 
daarvoor ook - dat een grote groep 
woningdelers onder het Linschoten-
begrip gaat vallen. Is dat ook de 
bedoeling? Als ik mevrouw Kraaijeveld 
goed heb begrepen, dan neemt zij 
dat gegeven gewoon voor lief. 

Maar het probleem is juist dat wij 
er toch altijd vanuit gingen, zo heb ik 
althans de heer Linschoten begrepen, 
dat de woningdelers in principe 
alleenstaanden waren, die slechts 
wat schaalvoordelen behaalden door 
gezamenlijk een woning te bewonen. 
Dan kan het toch niet vookomen dat 
zij nu plotseling de helft van een stel 
zijn geworden! Als dan financiële 
verstrengeling zo'n belangrijk 
onderscheidend gegeven moet 
worden, is het dan niet vreemd dat 
juist het woningdelen gekenmerkt 
wordt door financiële verstrengeling, 
juist omdat het daar gaat om het 
delen van de woonkosten. 

Mijnheer de Voorzitter! Het 
onderscheid tussen woningdelers en 
economische eenheden of zij die 
gezamenlijk een huishouding voeren, 
is buitengewoon marginaal. Ik ben 
hierop in eerste termijn ook uitvoerig 
ingegaan. De staatssecretaris heeft 
daaraan nauwelijks een woord 
gewijd. Zo is hij in het geheel niet 
ingegaan op mijn vraag waar nu toch 
eindelijk zijn evaluatierapport bleef 
over de woningdelersmaatregel. Ik 
wijs er nog maar eens op dat twee 
weken geleden de vaste commissie 
voor sociale zaken nogmaals erop 
heeft aangedrongen om die evaluatie 
voor de behandeling van de stelsel-
wijziging af te leveren. 

Inmiddels hebben wij die evaluatie 
nog steeds niet ontvangen. Het 
onderscheid tussen woningdelen en 
economische eenheden speelt in dit 
debat, zoals ook te verwachten viel, 
een zeer cruciale rol. Wanneer komt 
die evaluatie af? Waarom duurt het 
toch zo lang? Is het soms een 
bewuste tactiek van de staatssecre-
taris om die evaluatie over de 
behandeling van de stelselherziening 
en ook over de verkiezingen heen te 
tillen, zodat hij er niet meer over 
hoeft te spreken? 
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Vorige week is er wel een vernieti-
gend rapport verschenen aan de hand 
van een aantal bureaus voor rechts-
hulp en rechtswinkels. De staatssecre-
taris wijdde er geen woord aan. In 
het rapport wordt juist uitgebreid 
ingegaan op deze kwestie. Gewezen 
wordt op het feit dat nieuwe gevallen 
vaak gemakkelijk als 'woningdeler' 
kunnen worden aangemerkt. Econo-
mische eenheden die echter al vóór 
de invoering van de woningdelers-
maatregel als zodanig bestempeld 
waren, slagen er vrijwel nooit in om 
woningdeler te worden, ook al 
voldoet de cliënt aan alle relevante 
criteria. Zo ontstaat ongelijke 
behandeling van vrijwel identieke 
gevallen. 

De omgekeerde situatie dreigt 
zich nu te gaan voordoen. Met de 
gelijkstelling van homofiele samenwo-
nenden aan gehuwden zal een aantal 
van hen geen woningdeler meer zijn, 
maar een gezamenlijke huishouding 
voeren. Nu zal de sociale dienst 
moeten aantonen dat zij toch geen 
woningdeler zijn, maar een economi-
sche eenheid; in veel gevallen een 
volstrekt onmogelijke taak voor de 
sociale diensten. Ik zou graag zien 
dat de staatssecretaris uitgebreid 
inging op de evaluatie van de 
bureaus voor rechtshulp, niet alleen 
op dit punt, maar op alle kritiekpunten 
- dat zijn er talloze - die zich als 
gevolg van de slecht doordachte 
maatregel als de woningdelersmaat-
regel hebben voorgedaan. Acht hij 
het verantwoord, nu nog eens zo'n 
sprong in het diepe te maken? Kan hij 
garanderen dat niet opnieuw, nu bij 
de gelijkstelling in de bijstand, een 
dergelijke uitvoeringschaos zich zal 
voordoen? Kan hij garanderen dat 
niet opnieuw van grote rechtsongelijk-
heid en willekeur sprake zal zijn, nu 
praktisch identieke gevallen verschil-
lend kunnen worden beoordeeld? 

De situatie die zich in de praktijk 
kan voordoen, vooral wanneer het 
amendement-Linschoten wordt 
aangenomen, is dat twee homofiele 
mensen die samen in een huis 
wonen, die tot voor nog geen jaar 
geleden als twee individuen be-
schouwd werden met ieder een 
70%-uitkering en die door de 
woningdelersmaatregel werden 
teruggebracht tot 60%, nu worden 
teruggebracht tot 50%-uitkeringen; 
in twee jaar tijd een inkomensdaling 
van ruim 300 gulden per persoon. Ik 
acht dat een onverantwoorde en 
onaanvaardbare handelwijze. Twee 
collega's die samen in een huis 

wonen kunnen in de situatie worden 
gebracht, dat na een werkloosheids-
uitkering van een van de twee de 
gehele uitkering in de bijstandssituatie 
wordt gestopt. Gaat het echter om 
een broer of zus, dan is er wel recht 
op een individuele uitkering. Wat is 
de ratio achter deze ongelijke 
behandeling tussen twee toch vrijwel 
identieke gevallen: broers en zussen 
wel individuele rechten, twee 
collega's niet? 

Groter nog worden de problemen 
als het om drie collega's gaat die 
samen een huis bewonen. Als een 
van de drie werkloos wordt, heeft hij 
dan recht op een individuele uitkering 
of moet een van de twee anderen 
een toeslag aanvragen? Hoe zit het 
trouwens met de religieuzen? 
Misschien kan het CDA nog eens 
daarop ingaan. Worden zij ook, net 
als in de belastingwetgeving, 
uitgezonderd van een gemeenschap-
pelijke huishouding? 

Hoe gaat het met de buitenlandse 
werknemers die in een pension 
wonen en een gezamenlijke huishou-
ding voeren? Wie voert die dan met 
wie? Hoe zal het gaan met drie 
vrouwen en drie mannen die samen 
in één huis wonen? Gaat de sociale 
dienst dan bepalen wie met wie een 
economische relatie, een gezamenlij-
ke huishouding voert? Zo zijn er nog 
verschillende en ontelbare casusposi-
ties te ontwerpen waarop tot nu toe 
het antwoord schuldig is gebleven. 

De moeilijkheden worden des te 
groter en onoverzichtelijker wanneer 
het amendement-Linschoten wordt 
aangenomen, hoewel dat inderdaad 
voor een deel zal afhangen van de 
invulling en het gewicht van de 
financiële verstrengeling. Ze zijn 
echter ook bij de criteria van de 
staatssecretaris. Ze blijven er 
wanneer nu een moratorium wordt 
aangekondigd, zoals de PvdA wil. 
Mevrouw Kraaijeveld denkt dat 
slechts een kleine groep woningdelers 
de dupe zal worden en tot de 
gezamenlijke huishoudingen gere-
kend zal worden. Dat neemt zij dan 
voor lief. 

Het probleem doet zich echter 
werkelijk voor op dit punt, dat de 
woningdeler onderscheiden moet 
worden van de gezamenlijke huishou-
ding. Daarvoor is essentieel de 
omschrijving van die gezamenlijke 
huishouding, aan hoeveel feiten en 
omstandigheden voldaan moet 
worden wil men vallen onder een 
dergelijk begrip van gezamenlijke 
huishouding. Ik moet constateren dat 
ook de heer Linschoten er vooralsnog 

niet in is geslaagd een limitatieve en 
onderscheidende reeks van die 
omstandigheden te onderscheiden. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters 
(CDA): Ik denk dat wij eerst moeten 
vaststellen, wat een woningdeler is, 
die uitsluitend de woning deelt. Zie 
de woningdelersregeling. 

De heer Wi l lems (PSP): Wij hebben 
de evaluatie van de staatssecretaris 
nog niet ontvangen. Die evaluatie is 
in dit debat broodnodig. Hieruit blijkt 
inderdaad dat het in een groot aantal 
gevallen buitengewoon moeilijk is om 
vast te stellen, wie tot de woningde-
lerscategorie behoort. Het ligt anders 
bij familieleden die samen een huis 
bewonen, want daarbij is het redelijk 
makkelijk vast te stellen, hoewel de 
ontwijkingsmogelijkheden duidelijk 
gestimuleerd worden door de 
regeling. 

De vraag, wie een 70%-, 60%- of 
50%-uitkering krijgt, hangt niet 
zozeer af van wat er aan criteria in de 
woningdelersmaatregel staat, maar 
van wat de betrokken gemeentelijke 
sociale dienst aan invulling van dat 
begrip blijkt te geven. Het is dus 
meer bepalend, in welke woonplaats 
je woont, dan onder welke regeling je 
valt. Ik denk dat de evaluatie van de 
staatssecretaris ons daarover 
buitengewoon veel helderheid zou 
kunnen verschaffen. 

De gelijkstelling aan het huwelijk 
wordt voortdurend beargumenteerd 
vanuit de gelijke behandeling van 
feitelijk identieke situaties. Ik heb 
geen antwoord gekregen op de 
vraag, wat er gebeurt als twee 
gehuwden zich niet als zodanig 
gedragen, maar bij voorbeeld alleen 
voldoen aan het begrip 'duurzaam-
heid'. Kan het dan voorkomen dat 
deze twee gehuwden als individuen 
beschouwd worden? Ik geloof er 
niets van. 

Toch is deze vraag uiterst relevant, 
nu door CDA en VVD het partnerbe-
grip uit de criteria wordt verwijderd. 
Alleen de feitelijke omstandigheden 
spelen dan immers een rol. De logica 
vereist dan echter, dat ook naar de 
feitelijke omstandigheden van 
gehuwden wordt gekeken. 

In mijn eerste termijn heb ik een 
aantal alternatieve voorstellen 
gedaan, volgens de weg die de heer 
Linschoten principeel en uitvoerings-
technisch de beste vond, maar 
waarvoor hij de middelen niet 
voorhanden had. Ik heb voorgesteld 
- daarvoor heb ik ook amendementen 
ingediend - om alle ongehuwden als 
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individuen te beschouwen en 
zelfstandige uitkeringen te verschaf-
fen. Vervolgens zou er dan een plan 
gemaakt moeten worden om ook alle 
gehuwden in de komende jaren van 
die individuele rechten te voorzien. Al 
in de schriftelijke voorbereiding, maar 
ook in mijn eerste termijn, ben ik 
uitgebreid ingegaan op de kosten 
daarvan. 

De staatssecretaris heeft hierover 
echter tot nu toe niets gezegd, noch 
over de methode op zichzelf, noch 
over de voordelen bij de uitvoering 
en de besparing bij de uitvoering, 
omdat alle controle overbodig wordt. 
Erkent de staatssecretaris dat 
voorlopig het hanteren van het 
trouwboekje als onderscheidend 
criterium, alle ingewikkelde discussies 
en rechtsongelijkheid die van zijn 
voorstellen uitgaan, in één klap teniet 
doet? Blijft de staatssecretaris bij zijn 
berekening, dat de kosten van een 
dergelijke opzet 300 a 350 min. 
bedragen? 

Als werkelijk slechts de door de 
staatssecretaris genoemde kosten 
benodigd zijn, zijn naar mijn mening 
alle barrières voor de heer Linschoten 
weggenomen. Een bedrag van 350 
min. kan toch niet het breekpunt zijn 
voor zo'n cruciaal probleem? Ook 
mevrouw Kraaijeveld kan haar 
redenering niet langer staande 
houden, dat er geen enkel zicht op 
individualisering van uitkeringen 
geboden kan worden. Uitvoerig heb 
ik aangegeven, dat het hier om een 
principiële zaak gaat. Het gaat 
immers om ongehuwden, die niet de 
keuze voor het huwelijk gemaakt 
hebben en alleen al om die reden 
zich juist van het huwelijk onderschei-
den. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters 
(CDA): Is het u, net als mij, duidelijk 
dat alleen al een volledige individuali-
sering van de bijstandswet 20 mld. 
zou kosten? 

De heer Wi l lems (PSP): Dat is een 
stap verder - ik juich die stap 
overigens toe - in vergelijking met 
waar het hier om gaat, namelijk dat 
ongehuwden als individu behandeld 
worden. Dat betekent dat er wel 
degelijk een perspectief geboden kan 
worden op een volledige individuali-
sering van het stelsel. Die stap zou je 
nu moeten maken, in plaats van het 
maken van een stap terug. 

Overeenkomstig de werkverdeling 
met de CPN in eerste termijn, sta ik 
ook nu slechts kort stil bij de wijzigin-

gen in de WAO. Ik vind het ronduit 
verbijsterend om te zien, hoe 
optimistisch de staatssecretaris de 
wijzigingsvoorstellen van CDA en 
VVD tot de zijne heeft gemaakt. Ik 
heb die voorstellen in mijn eerste 
termijn omschreven als het toewerpen 
van een plankje aan iemand die je 
eerst in het water hebt geduwd. 
Diezelfde kwalificatie kan ik nu ook 
voor de nota van wijzigingen van 
de regering gebruiken. Op het eerste 
gezicht lijken het verbeteringen, 
maar bij nader inzien blijken zij 
vreselijk weinig voor te stellen. 

Het afschattingsverhaal wordt in 
wezen gehandhaafd, onder aanroe-
ping van de werking van de WAGW, 
de jongere gehandicapten worden, 
net als in de WW-uitkering, het 
zwaarste gepakt, vrouwen blijven 
afhankelijk van partners en zullen ook 
van het opstapje nauwelijks kunnen 
profiteren, gezien hun arbeidsmarkt-
perspectieven. Kortom, veel gedraai 
en weinig wol. De gehandicapten 
worden uitgekleed en zijn er niet 
eens van verzekerd dat dit de laatste 
strippartij is. 

Door tijdgebrek heb ik helaas de 
eerste termijn van de Invoeringswet 
moeten laten passeren. Ik wil er nu 
toch iets over zeggen. Mij blijft de 
vraag intrigeren hoe de regering de 
voorbereidingen voor de invoeringen 
ter hand wil nemen, terwijl de Eerste 
Kamer nog moet beginnen met de 
volledige schriftelijke en mondelinge 
behandeling. Die zal pas plaatsvinden 
nadat de verkiezingen en naar het 
zich laat aanzien ook de formatie 
achter de rug zijn. 

Dat schept een politiek volstrekt 
onhygiënische situatie welke juist het 
tegendeel oplevert van de sociale 
rust en van helderheid bij de uitvoe-
ringsorganisaties. Zelfs de VVD 
noemde de invoeringsdatum van 1 
oktober puur theoretisch. Ook de 
beoogde bezuinigingen zijn daarmee 
puur theoretisch geworden. Ligt het 
dan niet voor de hand om de invoe-
ringsdatum van 1 oktober in ieder 
geval te laten vervallen? 

Met betrekking tot de lnvoerings-
wet heb ik tenslotte nog een andere 
vraag. Uit het debat in eerste termijn 
begrijp ik dat de samenwonende 
bijstandsgerechtigden er in een 
aantal gevallen zeker op achteruit 
zullen gaan en dat voor hen geen 
overgangsregeling is getroffen in de 
Invoeringswet. Horen zij ook tot al 
die huidige uitkeringsgerechtigden 
die volgens de bezweringen van dit 
kabinet niet worden getroffen, of 
worden zij gewoon vergeten? Is dit 
wellicht een bewuste onzorgvuldig-

heid? In dat geval kan het alsnog 
door de Kamer ongedaan worden 
gemaakt. 

Ik stel vast dat dit wellicht mijn 
laatste bijdrage aan de plenaire 
discussie in deze Kamer is. Ik heb er 
behoefte aan die af te sluiten met 
een punt dat in de afgelopen jaren 
zeer mijn aandacht heeft getrokken, 
namelijk de uitkeringssituatie van de 
politici, waarmee ik eventueel zelf 
binnenkort ook geconfronteerd zal 
worden. Ik ben het eens met alle 
kritiek die in het land geuit is tegen 
het feit dat politici zichzelf lijken te 
bevoordelen wat hun uitkeringsrech-
ten betreft. 

Genoemd zijn al de nevenverdien-
stenregelingen, de situatie dat er 
voor ouderen een onbeperkte 
uitkeringsduur geldt. Het is waar dat 
voor politici andere omstandigheden 
gelden dan voor andere mensen, 
maar de grote voordelen die voor 
hen in de huidige regeling zijn 
getroffen, vind ik volstrekt onrecht-
vaardig. Ik klap wellicht een beetje 
uit de school als ik als deelnemer aan 
de werkgroep die zich daarmee al 
enige tijd heeft beziggehouden, zeg 
dat CDA en VVD tot nu toe niet 
bereid gebleken zijn om tot een 
verdere afzwakking en gelijktrekking 
aan de regeling van ambtenaren te 
komen, zonder dat dit tot een 
verdere positieverbetering van 
kamerleden leidt. Ik heb er dan ook 
behoefte aan om op dat punt een 
motie aan de Kamer aan te bieden. 
Dit zal waarschijnlijk ook mijn laatste' 
motie in de Kamer zijn. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de uitkeringsrege-
ling voor werkloze politici aanzienlijk 
gunstiger is dan de uitkeringsregeling 
voor andere werklozen, zowel voor 
als na de stelselherziening; 

spreekt als haar mening uit, dat zo 
spoedig mogelijk aan de voorrangs-
behandeling een eind dient te 
worden gemaakt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 8 0 ( 1 9 261). 
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De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de beide bewinds-
lieden voor hun breedvoerige en voor 
een deel ook verhelderende reactie 
op de inbreng in eerste termijn. Uit 
de bijdrage van vooral de heer De 
Graaf is wel duidelijk geworden met 
welke complexe materie wij van doen 
hebben. Dat blijkt niet alleen uit de 
veelsoortigheid van de onderscheiden 
uitkeringsvormen, maar ook uit het 
feit dat het stelsel van sociale 
zekerheid dient te stoelen op een 
fundamentele visie op mens en 
samenleving. Dat er in de afgelopen 
maanden zowel door de Kamer als 
door het departement hard is 
gewerkt om nog voor de verkiezingen 
over de stelselherziening te kunnen 
debatteren, staat als een paal boven 
water. Dat is ook heel begrijpelijk. 

Staatssecretaris de Graaf heeft in 
deze Kamer een compliment gemaakt 
aan zijn medewerkers voor hun inzet 
buiten de reguliere arbeidstijden en 
dat is ook alleszins op zijn plaats. Ik 
hoop overigens dat ik de woorden 
van de bewindsman letterlijk kan 
nemen, zodat het werk in het weekein-
de inderdaad beperkt is gebleven tot 
de zaterdag en de zondag als de 
eerste dag in de week niet is gebruikt 
voor het werken aan de stelselherzie-
ning. Zou dat wel het geval zijn, dan 
zou mijn fractie dat in hoge mate 
betreuren en dringt zich de vraag op 
of het werken op zondag volstrekt op 
basis van vrijwilligheid is geschied. 
Wil de bewindsman hierop een 
duidelijke reactie geven? In dit 
verband wil ik hem ook vragen wat 
de redegeving is om in artikel 16, 
vijfde lid van de nieuwe Werkloos-
heidswet de maandag en niet de 
zondag als eerste dag van de 
kalenderweek aan te wijzen. 

De fractie van de RPF ziet in de 
wijziging van het stelsel van sociale 
zekerheid een uitgelezen kans om 
vanuit een fundamentele herbezinning 
op de taak van de overheid te komen 
tot zeer noodzakelijke veranderingen. 
Nu is met name staatssecretaris De 
Graaf de principiële benadering niet 
geheel uit de weg gegaan in zijn 
antwoord, want hij heeft, als een 
goed CDA'er betaamt, gewezen op 
de gespreide verantwoordelijkheid 
die in het sociale-zekerheidsstelsel 
tot uitdrukking moet komen. Is 
daarmee ook sprake van een funda-
mentele wijziging in het beleid met 
betrekking tot de sociale zekerheid 
zoals hij dat nu verdedigt? Is er 
werkelijk sprake van een fundamen-

tele wijziging in vergelijking met het 
nu vigerende stelsel? 

Ik vermag dat niet in te zien 
helaas, maar mogelijk kan de 
staatssecretaris toch nog, nadrukke-
lijker dan hij tot nu toe deed, aangeven 
op welke punten er sprake is van een 
fundamentele koerswijziging, 
waardoor in elk geval het idee van 
vadertje staat als bestuurder van de 
verzorgingsstaat wordt verlaten. 
Wordt met deze plannen de weg 
ingeslagen naar een stelsel dat recht 
doet aan de opvatting van dit 
kabinet, dat er een terugtredende 
overheid moetzijn en een samenleving 
waarin mensen weer voor elkaar 
opkomen? Ik geef toe dat de bijstel-
lingen die hij door middel van nota's 
van wijzigingen heeft aangebracht 
het idee versterken, dat de staat zich 
weer intensiever met de gang van 
zaken gaat bemoeien. 

Het heeft er de schijn van dat 
staatssecretaris De Graaf uiteindelijk 
onder druk van de Kamer heeft 
toegegeven om toch nog iets van zijn 
levenswerk te kunnen redden in deze 
kabinetsperiode. Is die conclusie 
juist? Heeft het kabinet op de lange 
termijn waar het gaat om de sociale 
zekerheid wel een koerscorrectie in 
petto? De staatssecretaris heeft 
immers gesproken van een stap in 
een proces, maar hij heeft niet 
aangegeven waar dat proces in zal 
uitmonden. 

Maken wij een sprong in het 
duister? Denkt hij aan een volledig 
geïndividualiseerd stelsel, of meent 
hij dat het stelsel hoe dan ook 
gebaseerd moet blijven op het 
draagkrachtprincipe? Hij kan natuurlijk 
zeggen dat hij niet over het graf van 
deze kabinetsperiode heen regeert, 
maar ik mag aannemen dat de 
staatssecretaris met de stap die nu 
wordt gezet toch ook een wet voor 
zich ziet. Ik wil graag meer licht op 
die weg. 

Het antwoord van de staatssecre-
taris heeft de bezwaren van de 
RPF-fractie tegen de stelselkeuze van 
het loondervingsstelsel met vangnet 
bepaald niet weggenomen. Dit wordt 
mede veroorzaakt doordat het 
gekozen stelsel verdere nivellerings-
tendenzen in zich draagt. Geconsta-
teerd moet worden dat hierdoor het 
aanvullen van het inkomen boven het 
minimum op eigen initiatief nog niet 
erg wordt gestimuleerd. De staatsse 
cretaris meent dat hierover voldoende 
is gediscussieerd in de schriftelijke 
voorbereiding en alles wat daar nog 
aan vooraf is gegaan, maar hecht het 
kabinet dan niet aan het stimuleren 

van het particulier initiatief en het 
dragen van eigen verantwoordelijk-
heid? 

Waarin komt dat tot uitdrukking: 
in de keuze die de staatssecretaris en 
dit kabinet op dit punt hebben 
gemaakt. Als bezwaar tegen het 
gekozen stelsel moet ook worden 
genoemd het streven naar economi-
sche onafhankelijkheid en de 
verdergaande individualisering, bij 
voorbeeld via de vervolguitkering. Op 
de door mij in eerste instantie 
gestelde vragen inzake de effecten 
van het individualiseringsproces in de 
samenleving is staatssecretaris 
Kappeyne van de Coppello echter 
nauwelijks ingegaan. Zij is er niet, 
maar ik hoop toch dat de vraag haar 
bereikt. Wordt zij moe om over die 
principiële zaken te discussiëren? Wil 
zij alsnog de door mij in eerste 
termijn gestelde vragen beantwoor-
den? 

In geding is immers een wezens-
kenmerk van het nieuwe stelsel, 
waarmee ten opzichte van het 
huidige stelsel een wissel naar een, 
naar mijn vaste overtuiging, onbeken-
de bestemming wordt omgezet. Of is 
die bestemming niet onbekend, maar 
te vatten in de twee woorden die ook 
te lezen zijn in een reportage in het 
weekblad De Tijd van 1 8 april 
jongstleden over 'Oud zijn in Amster-
dam'? Die twee woorden zijn: 
algemene vereenzaming. 

De gespreide verantwoordelijkheid 
binnen het stelsel van sociale 
zekerheid heeft de aandacht van de 
staatssecretaris. Ik refereerde daar al 
eerder aan. Heeft de bewindsman 
inmiddels kennisgenomen van de 
ideeën die met betrekking tot het 
CNV-plan in werkgeverskring 
circuleren? Zijn daardoor zijn opvat-
tingen omtrent het overhevelen van 
meer verantwoordelijkheden voor de 
vormgeving van het sociale-zeker-
heidsstelsel naar de sociale partners 
gewijzigd? Kan hij voorts verduidelij-
ken waaruit de volgens hem toege-
nomen eigen verantwoordelijkheid 
van de uitkeringsgerechtigden in de 
huidige voorstellen bestaat? 

Worden de uitkeringsgerechtigden 
door de sterk gecentraliseerde 
vormgeving van het nieuwe stelsel 
naar zijn mening geen kansen 
ontnomen om zelf zorg te dragen 
voor een bovenminimale aanvulling 
van zijn of haar wettelijke uitkering? 
Mijnheer de Voorzitter! Naast deze 
kwestie hecht de fractie van de RPF 
zeer aan het element van de vereen-
voudiging van het stelsel en niet in 
de laatste plaats aan de vereenvoudi-
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ging van de uitvoering. Helaas is 
vereenvoudiging in de huidige 
voorstellen naar ons idee ver te 
zoeken. De staatssecretaris belooft 
zich via een intensieve voorlichtings-
campagne ervoor in te zetten het 
systeem van uitkeringsrechten voor 
uitkeringsgerechtigden begrijpelijk te 
maken. Dat is een lofwaardig 
streven, maar de ingewikkelde 
systematiek van de arbeidsverleden-
eis, van de toeslagen en van de 
vrijlatingsbepalingen, eventueel 
gecombineerd met een gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheidsuitkering 
blijkt zelfs bij nadere bestudering 
slechts inzichtelijk voor de computer-
specialisten van de uitkeringsorganen. 

Voor ons rijst de vraag of een 
dergelijk uitkeringssysteem wel 
begrijpelijk te maken is. Zelfs als dit 
laatste mogelijk is, is het uit technisch 
oogpunt ongewenst het stelsel nog 
ingewikkelder te maken dan het 
huidige al is. Onderschrijft de 
staatssecretaris deze visie en kan hij 
alsnog iets ondernemen om het 
systeem te vereenvoudigen? 

Mijnheer de Voorzitter! Vooralsnog 
neemt de fraudegevoeligheid toe als 
gevolg van de voortdurende stijging 
van de samenloop bij de diverse 
uitkeringen, die ook nog door 
verschillende uitkeringsorganen 
worden verstrekt. Het aantal verreke-
ningsprocedures neemt toe en 
daarmee neemt ook de kans op 
fouten toe. De uitkeringsbureaucratie 
vermindert niet! Kan de staatssecre-
taris in dit verband uiteenzetten 
welke concrete vruchten van de 
commissie-Veldkamp naast de 
integratie van de W W en de WWV, 
de harmonisering van de begrippen 
en de wetssystematiek van de 
nieuwe werkloosheidswet in deze 
stelselherziening gestalte hebben 
gekregen? Momenteel valt deze 
vereenvoudiging in het niet bij de 
complexiteit van de totale uitkerings-
systematiek. Kunnen wij nu al de 
dereguleringswetsvoorstellen 
tegemoet zien, die deze wetten meer 
inzichtelijk moeten maken? 

Mijnheer de Voorzitter! In de 
aanloop naar dit debat hebben velen 
gepoogd het stelsel zodanig te 
bekritiseren dat zij van een afbraak 
van het huidige stelsel spreken. Het 
zou gaan om het wegnemen van 
opgebouwde rechten. Ik heb hier in 
eerste termijn al over gesproken. 
Over het hoofd wordt gezien dat in 
het oude stelsel de eigen inzet en 
verantwoordelijkheid en een arbeid-

zaam leven nauwelijks recht wordt 
gedaan. 

De huidige voorstellen hechten 
hier meer waarde aan. Dat is 
onmiskenbaar. Ondanks alle door mij 
nu naar voren gebrachte bezwaren 
tegen het voorgestelde pakket 
maatregelen, is er in de opvatting 
van mijn fractie geen sprake van 
afbraak van het stelsel van sociale 
zekerheid. Voor oude gevallen is op 
enkele kleine groepen na, door de 
overgangsregeling weinig achteruit-
gang ten gevolge van de nieuwe 
regelgeving te vrezen. Toekomstige 
uitkeringsgerechtigden kunnen zich 
enigszins voorbereiden op de nieuwe 
uitkeringsvoorwaarden. Wanneer 
zich na eventuele invoering toch 
problemen zouden voordoen - mijn 
fractie meent dat dit inherent is aan 
de omvang van deze herzieningsope-
ratie - dienen wij loyaal te zijn om de 
aanloopproblemen op te vangen. 

Is de staatssecretaris van zijn kant 
bereid bij geconstateerde uitvoerings-
problemen de Kamer daarvan zo 
spoedig mogelijk op de hoogte te 
stellen en daaruit eventueel voort-
vloeiende wijzigingswetten voor te 
bereiden? Hierdoor komt vooral de 
individuele uitkeringsgerechtigde zo 
min mogelijk in de problemen. De 
oorzaak van de problemen ligt 
tenslotte buiten zijn schuld. 

Mijnheer de Voorzitter! De 
verlaging van het uitkeringspercenta-
ge is voor de staatssecretaris 
klaarblijkelijk een afgedane zaak. Het 
is spijtig dit te moeten constateren. 
Mijn fractie betreurt het nog steeds 
dat daarmee een uitermate omvang-
rijk voorschot op de stelselherziening 
is genomen. Het algemene karakter 
van de kortingen was, gelet op het 
niveau van misbruik en oneigenlijk 
gebruik in de sociale zekerheid ten 
opzichte van alleenverdienende 
kostwinner, naar onze overtuiging 
toen en nu niet te verdedigen. Een 
geleidelijke terugkeer naar een 
uitkeringspercentage van tenminste 
75 is daarom met name voor deze 
groep in onze ogen gerechtvaardigd. 
Naast de door mij al in eerste termijn 
genoemde mogelijkheden, zoals een 
sterkere intensivering van de fraude-
bestrijding, zou bij de financiering 
gedacht kunnen worden aan een 
grotere differentiatie van uitkeringsni-
veaus voor de diverse groepen 
uitkeringsgerechtigden. 

Er kan bij voorbeeld gedacht 
worden aan een uitkering van 50% 
als bij tweeverdieners één van de 
partners werkloos wordt en aan een 

aangepaste uitkering voor thuiswo-
nende jongeren, vooral als in die 
huishoudens nog meer inkomens 
binnen komen. Dit vraagt wel om een 
gedifferentieerde premieheffing. Dat 
mag duidelijk zijn. Acht de staatsse-
cretaris een grotere differentiatie 
gerechtvaardigd? Acht hij dit op 
termijn mogelijk en uitvoerbaar? 

Ik wil nog een enkele, meer 
specifieke , opmerking maken over 
de diverse wetsvoorstellen. 

Wat de personenkring ter zake van 
de nieuwe werkloosheidswet betreft, 
merkt de staatssecretaris met 
betrekking tot het overheidspersoneel 
op, dat hij een zwaardere procedure 
dan thans voorzien overbodig vindt. 
Doet dit punt naar de mening van de 
staatssecretaris voldoende recht aan 
de onzekere toekomst, die het 
ambtenarencorps na de verkiezingen, 
gegeven een verdere heroverweging 
van overheidstaken, toch al tegemoet 
gaat? Of mogen aan de overheid als 
werkgever strenge eisen worden 
gesteld wat betreft de wijze, waarop 
zij met haar personeel omgaat? 

Voorts sprak de staatssecretaris in 
zijn betoog over het aangekondigde 
uitstel van de inwerkingtreding van 
de verzekerden-administratie. Hij was 
echter uiterst terughoudend omtrent 
de oorzaken daarvan. Wil hij nader 
op de problemen hierbij ingaan? Is 
het tevens mogelijk een schatting te 
maken van de duur van het uitstel? 
Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello heeft mij slechts kunnen 
overtuigen van het emancipatoire 
karakter van het verzorgingsforfait, 
echter niet van de onmisbaarheid van 
dit element in het nieuwe stelsel. Wij 
zullen de eventuele praktijkervaring 
hiermee moeten afwachten om te 
zien of dit element werkelijk zinvol is. 

Bij de vierde nota van wijziging is 
de voorgeschreven minimum-niveau-
bescherming vervallen en is de 
invoering van de verzwaarde bewijs-
last uitgesteld. Hiermee kan mijn 
fractie zich verenigen, zij het met het 
eerste gemakkelijker dan met het 
tweede. Invoering van een verzwaarde 
bewijslast acht ik zeer verdedigbaar. 
Bij de fraudebestrijding gaat het er 
niet alleen om, aandacht te hebben 
voor de grote fraudeurs, maar in 
gelijke mate ook voor de kleine. 
Zwartwerken mag niet langer 
populair en lonend zijn. Dit is de 
staatssecretaris ongetwijfeld met mij 
eens. Wanneer zou deze verzwaarde 
bewijslast eventueel wel kunnen 
worden ingevoerd? 
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Ik heb overigens ook nog een 
vraag, die betrekking heeft op de 
werknemers van 57,5 jaar en ouder 
en het verschil tussen hen, die niet 
aan de arbeidsverledeneis voldoen 
en zij die daaraan wel voldoen. 
Betreft het verschil tussen beide 
groepen alleen het al dan niet 
toepassen van de inkomenstoets of 
zijn er meer verschillen? 

Ook over de voorgestelde maatre-
gelen in de AAW en de WAO wil ik 
een enkele opmerking maken. Het 
toelaten van gedeeltelijk arbeidsonge-
schikten, ongeacht hun leeftijd, tot de 
IOW, die hierdoor IOAW zal gaan 
heten, doet sympathiek aan, evenals 
het scheppen van een ruimere 
mogelijkheid tot reïntegratie via de 
tweejarige loonkostensuppletie. Zou 
dit echter ertoe kunnen leiden dat 
ook in de toekomst geprobeerd zal 
worden de positie van langdurig 
werklozen te verbeteren, bij voorbeeld 
door de vermogenstoets uit de RWW 
te verwijderen? Hoe zou de staatsse-
cretaris zich tegenover deze poging 
opstellen? 

Uit het antwoord van de staatsse-
cretaris op de meer specifieke door 
mij gestelde vragen kan worden 
afgeleid, dat hij ervan uitgaat dat met 
het vervallen van het verdisconte-
ringsartikel de invloed van de 
arbeidsmarkt bij het bepalen van de 
arbeidsongeschiktheid wordt 
geëlimineerd. Toch blijven wij 
hierover enkele twijfels houden. Bij 
de huidige werkwijze voor het 
vaststellen van het arbeidsongeschikt-
heidspercentage wordt in de 
arbeidscomplexendocumentatie 
nagegaan, of er in voldoende mate 
functies zijn aan te wijzen. Deze 
beoordeling vindt plaats op grond 
van artikel 18 lid 1. Bezien wordt of 
men met arbeid iets kan verdienen. 

Indien werkgevers te kennen 
hebben gegeven geen werknemers 
van bij voorbeeld 55 jaar en ouder in 
dienst te zullen nemen, valt de 
functie als duidingsmogelijkheid voor 
deze groep af. Ook al is artikel 2 1 , 
onderdeel 2a, verdwenen, dan nog 
zal deze afweging plaatsvinden. Op 
welke wijze denkt de staatssecretaris 
voorwaarden te kunnen scheppen, 
waardoor verschil in inzicht inzake de 
interpretatie kan worden voorkomen? 

Ten aanzien van de gelijke 
behandeling in de AOW van gehuw-
den en ongehuwd samenwonenden 
heeft de staatssecretaris een naar 
ons idee weinig fraai compromis 
gesloten met de fractie van de VVD. 

De gelijke behandeling wordt op 
proef ingevoerd, met een gerede 
kans dat na 1 april 1988 de huidige 
en naar ons idee ongerechtvaardigde 
bevoordeling van ongehuwd samen-
wonenden boven gehuwden opnieuw 
haar intrede zal doen. Acht de 
staatssecretaris dit principieel 
aanvaardbaar? 

Bestaat deze ongerechtvaardigde 
bevoordeling ten opzichte van de 
wettig gehuwden al niet veel te lang, 
waardoor op materiële gronden de 
positie van het wettige huwelijk zelfs 
wordt ondergraven? Het gaat dan 
toch niet aan, deze onrechtvaardig-
heid slechts voor een korte tijd aan te 
gaan en straks mogelijk weer te niet 
te doen? Of gaat het slechts om 
wisselgeld voor het al dan niet 
invoeren van een inkomenstoets voor 
al dan niet ongehuwd samenwonende 
AOW-ers? Zou dit laatste echter niet 
opnieuw een onrechtvaardigheid in 
het leven roepen? De bewindsman 
heeft met de aangebrachte wijziging 
onze animo om het betreffende 
voorstel te steunen bepaald getenv 
perd. 

Alvorens mijn betoog af te sluiten, 
wil ik nog iets opmerken over de 
samenlevingsvormen. Duidelijk is 
dat, waar de wetgever de bijbelse 
normen voor samenlevingsverbanden 
loslaat en niet blijft uitgaan van 
huwelijk en gezin als dè hoekstenen 
van de samenleving, de problemen 
zich aaneenrijgen. Dat is in deze 
discussie onomstotelijk tot uitdruk-
king gekomen. Hoe het kabinet het 
ook wendt of keert: er zullen grote 
uitvoeringsproblemen ontstaan, 
waarbij moet worden gevreesd - ik 
wijs op de problematiek die zich nu al 
ten aanzien van de AOW'ers voor-
doet - dat een premie zal worden 
gezet op het concubinaat. Daarmee 
worden de zaken op hun kop gezet. 
Dat zou deze staatssecretaris zich 
terdege moeten aantrekken. 

De problematiek van de leefvormen 
zal nog menigmaal onze aandacht 
vragen. De fractie van de RPF zal dit 
en volgende kabinetten met vragen 
op dit punt blijven bestoken. Het 
moet duidelijk zijn dat, waar de 
burgerlijke stand als beleidsinstru-
ment veel minder bruikbaar is 
geworden, het handhaven van het 
recht uiterst moeilijk wordt. Om toch 
recht te doen aan feitelijk gelijke 
situaties bij het toekennen van 
uitkeringen in het kader van de 
sociale zekerheid, zijn nadere criteria 
nodig. Meent de staatssecretaris dat 
het uitgangspunt 'aantonen dat je 

een uitkering nodig hebt' van dienst 
zou kunnen zijn? 

Mijnheer de Voorzitter! Een 
afgerond eindoordeel over de 
ingediende wetsvoorstellen valt nu 
nog niet te geven. Het zal een 
kwestie worden van wikken en wegen. 
Daarbij zal zwaar wegen dat in 
diverse wetten sprake is van gemiste 
kansen voor een werkelijke herziening 
van het stelsel. De artikelsgewijze 
behandeling moet ook nog worden 
afgewacht. Pas daarna kunnen wij de 
ingediende amendementen en de 
wetsvoorstellen evenwichtig beoorde-
len. Voor ons is nu echter al duidelijk 
dat in elk geval niet het gehele 
pakket onze goedkeuring zal krijgen. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik hoop dat de heer 
Willems zojuist niet zijn laatste 
speech heeft gehouden, want met 
name dit debat - maar ook vorige -
toont aan dat iemand als de heer 
Willems een zeer goed vertegenwoor-
diger is van het Nederlandse volk. Ik 
blijf graag met hem samenwerken, 
ook na de verkiezingen. Zijn betoog 
van zoeven vond ik nogal pessimis-
tisch van toon. Dat moeten we op dit 
moment maar even niet zijn, want 
daar hebben we niet zoveel aan. Wat 
mij betreft gaan we gewoon door met 
de samenwerking. 

Mijnheer de Voorzitter! De 
staatssecretaris heeft in zijn antwoord 
ferm ingezet. Hij heeft geprobeerd, 
met verve duidelijk te maken dat zijn 
plannen sociaal verantwoord zijn. Na 
een gedegen voorbereiding kwam hij 
hier duidelijk met de houding van: nu 
zal ik eens even de argumenten 
tegen dit stelsel goed weerleggen. 
Wat mij betreft is hij daar niet in 
geslaagd, maar ik denk dat de 
staatssecretaris niet anders zal 
hebben verwacht. Daarnaast vind ik 
het geen teken van kracht dat hij zijn 
verdediging kracht meende te 
moeten bijzetten met aanvallen op de 
critici. Hij heeft gezegd - ook de heer 
Weijers zei dat - dat sommige 
kritieken grievend en in strijd met de 
nuchtere feiten waren. Hij sprak over 
campagnes die onrust veroorzaakten. 
Eén woord kwam telkens weer terug, 
namelijk 'afbraak'. Dat was uit den 
boze, dat kon nooit gezegd worden 
enz. Nu is het altijd goed - zeker als 
een debat lang duurt - om het 
antwoord van de regering op een 
aantal punten nog eens door te 
lezen, want er blijft nog wel eens wat 
hangen tijdens het luisteren. De 
woorden van de staatssecretaris 
nalezend, viel mij op dat daarin 
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twij fel doorschemerde over de vraag 
of er al dan niet sprake was van 
afbraak. Sprekende over de campag-
nes zegt de staatssecretaris op een 
gegeven moment: 

'campagnes' - 'waarin beleidsvoor-
nemens uitsluitend werden voorge-
steld als' - 'afbraak van de huidige 
sociale zekerheid'. 

In zo'n zin ligt naar mijn stellige 
mening de erkenning besloten dat er 
wel degelijk een element van afbraak 
zit in de plannen tot wijziging van het 
stelsel van sociale zekerheid. Anders 
zou de staatssecretaris niet zeggen: 
uitsluitend. Hij geeft een beetje 
afbraak dus wel toe. 

De heer Linschoten (VVD): Dat is 
flauw. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Neen, dat 
is niet flauw, want zo'n woordje 
verraadtvaakeen heleboel. Bovendien 
is zo'n woordje in overeenstemming 
met de nuchtere feiten waar de 
staatssecretaris zo graag over 
spreekt en waar ik het ook even over 
wil hebben. 

De nuchtere feiten zijn dus dat er 
in de afgelopen jaren voor 10 miljard 
gulden bezuinigingen hebben 
plaatsgevonden op de sociale 
zekerheid. De nuchtere feiten zijn dat 
uitkeringsgerechtigden 10 tot 25% 
- de laatste keer waren dat de 
WAO'ers - hebben ingeleverd. Dat 
zijn nuchtere feiten. Iedereen kan de 
gegevens opvragen. De nuchtere 
feiten zijn dat de mensen met de 
laagste inkomens, met het minimum-
inkomen, te maken hebben 
gekregen niet alleen met een 
bevriezing maar ook met een 
verlaging. 

De nuchtere feiten zijn dat bij de 
afschaffing van de verdiscontering 
van de WAO volgens de plannen van 
de regering gerekend wordt op een 
opbrengst van 72% van de totale 
bezuinigingen. Waar moet dat dan 
uitkomen? Dat is duidelijk. Dat komt 
dan uit de verlaging van de uitkerin-
gen, anders wordt die 72% in de visie 
van de regering niet gehaald. De 
nuchtere feiten zijn dan ook dat met 
de plannen voor de stelselherziening 
waar wij nu over spreken, het lagere 
niveau van de uitkeringen dat door 
deze regering in de afgelopen jaren 
stap voor stap is voorbereid, wordt 
vastgelegd. 

Vastgelegd wordt het niveau van 
70%. Vastgelegd wordt het niveau 
van het minimum dat inderdaad op 
afstand is gekoppeld aan de rest van 

de loonontwikkeling. Er wordt dus 
een verslechtering in deze stelselher-
ziening vastgelegd. Ik vind het dan 
ook niet meer dan verstandig als de 
critici dat afbraak noemen. Je kunt 
met verwijzing naar de nuchtere 
feiten niet zeggen dat het bij deze 
stelselherziening alleen gaat om 
modernisering of alleen om het 
vastleggen van een ander stelsel. 

Neen, hiermee wordt vastgelegd 
een verlaagd niveau van de uitkerin-
gen, een verlaagd niveau van het 
minimum, een uitbreiding van de 
leefeenheid en dus een verslechtering 
van de positie van uitkeringsgerech-
tigden. Ik zou graag zien dat de 
staatssecretaris in dit debat een 
erkenning gaf van dat feit. 

Het is overigens niet zo erg 
verstandig geweest van de staatsse-
cretaris om te spreken van campag-
nes. Het woord 'campagne' wekt 
altijd enigszins de suggestie dat een 
'hetzerige' sfeer teweeg wordt 
gebracht, terwijl het in de afgelopen 
tijd natuurlijk in feite is gegaan om 
het democratisch recht van verzet 
van uitkeringsgerechtigden, het 
democratisch recht van uitvoeringsor-
ganisaties en het democratisch recht 
van talloze mensen in deze samenle-
ving om zich te verzetten tegen deze 
plannen en al deze argumenten naar 
voren te brengen. Ik vind het geen 
teken van kracht van de staatssecre-
taris om deze 'campagnes' vervolgens 
in een kwaad daglicht te plaatsen. 

Wi j hebben het ook niet over 
duistere groepjes, wij hebben het 
over - dat heb ik ook in eerste 
termijn gezegd - een zeer breed 
spectrum van de Nederlandse 
samenleving. Ik zal dat aantonen 
door te verwijzen naar het manifest 
dat wij op 8 april allemaal hebben 
gekregen, aan het begin van het 
debat, met de kop 'Samen tegen 
afbraak sociale zekerheid'. Dat 
manifest is ondertekend door 
uiteenlopende organisaties, van CNV, 
FNV, Vrouwen in de bijstand tot bij 
voorbeeld de katholieke bonden van 
ouderen. Ongetwijfeld gaat het 
hierbij - ook de staatssecretaris weet 
dat - om veel mensen die zich op het 
CDA oriënteren. Het gaat dus zeker 
niet alleen om mensen uit de 
links-politieke hoek, maar om een 
veel breder samengestelde groep. 

Ik verwijs nog een keer naar de 
prominentenverklaring, waarin wordt 
gezegd dat het bouwwerk van de 
sociale zekerheid flink is aangetast 
en dat de fundamenten ervan op het 
spel staan. Wie zijn dat eigenlijk? Zijn 
dat van die duistere groepjes, die 

doorklinken in het antwoord van de 
staatssecretaris? Nee, het gaat om 
mensen die wel degelijk heel goed 
weten waar het over gaat. Zij kennen 
wel degelijk de uitvoeringspraktijk. Zij 
weten dus waar zij over praten. Zij 
hebben dan ook het recht, deze felle 
en onderbouwde kritiek nogmaals 
aan regering en parlement over te 
brengen. 

Het gaat niet alleen om mensen 
uit de politieke hoek - de heer 
Veldkamp en mevrouw Van Leeuwen -
maar ook om bij voorbeeld vertegen-
woordigers van de Raad van Kerken, 
vertegenwoordigers van uitvoerings-
instanties, artsen en juristen. Ik vind 
het merkwaardig dat deze petities 
aan regering en parlement toch 
worden afgedaan als campagnes om 
de zaak in de war te sturen. In feite 
zijn het allemaal verzoeken om de 
plannen die nu aan de orde zijn, geen 
doorgang te laten vinden. Er wordt 
niet gevraagd, ze te amenderen of te 
verbeteren. 

Het is een pleidooi om niet alleen 
te werken aan een betaalbaar stelsel 
- dat is maar één aspect - maar ook 
aan een houdbaar stelsel, waarin de 
gebruikers en de uitvoerders vertrou-
wen hebben. Het is natuurlijk niet 
vreemd dat zij zo'n pleidooi houden. 
Wij moeten bedenken dat wij het nu 
niet over zomaar een stelsel of 
wetsontwerp hebben. Nee, wij 
hebben het over een stelsel waarvan 
3,5 miljoen mensen in Nederland 
afhankelijk zijn voor de vervulling van 
hun eerste levensbehoeften. 

Als er één onderwerp is dat een 
maatschappelijke basis moet 
hebben, dan is het dit onderwerp, dit 
stelsel. Als er één stelsel is dat moet 
berusten op een zekere consensus in 
de politiek en zeker in de maatschappij 
en bij de uitvoeringsorganisaties, dan 
is dat het stelsel van sociale zekerheid. 
Ik doe de regering dan ook nogmaals 
het verzoek - misschien tegen beter 
weten in, zoals vast een heleboel 
mensen zullen zeggen; ik wil het 
echter niet nalaten - in alle wijsheid 
nog eens te letten op deze petities en 
de zaken voorlopig te laten rusten, nu 
wij nog maar enkele weken voor de 
verkiezingen zitten. 

Ik verzoek de regering, te gaan 
werken aan een - wat genoemd 
wordt - goed gestructureerd en 
creatief debat over de vraag welk 
sociaal stelsel wij de korrjende tien, 
twintig jaar nodig hebben in Neder-
land. Waarom leg ik daarop nu nog 
de nadruk? Ik doe dat, omdat de 
maatschappelijke basis niet bij het 
begin van dit debat aanwezig was. 
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Tijdens de loop van het debat is de 
maatschappelijke basis er ook niet 
groter op geworden. Integendeel, in 
de loop van het debat is er nog meer 
kritiek gekomen op elementen van de 
stelselherziening. Dat was niet 
zomaar kritiek. Het was goed 
onderbouwde kritiek, van verschillen-
de kanten. 

Ik zal enkele punten noemen die in 
de loop van het debat zijn komen 
vast te staan. 

Ten eerste. Er is een grote 
spraakverwarring over de werkelijke 
gevolgen van de stelselherziening. 
Wij kennen de uitspraken van de heer 
Lubbers. Hij had het over 2%. Daarop 
is onderbouwde kritiek geleverd, 
onder andere door het kritisch 
centrum in Corona, dat persberichten 
naar de Kamer stuurt. Tot nu toe is er 
geen echte reactie gekomen waarin 
deze kritiek wordt weerlegd. Ik kan in 
ieder geval constateren dat er een 
spraakverwarring heerst over de 
gevolgen van de herziening van het 
stelsel. Daarbij gaat het dus om de 
gevolgen voor de mensen met een 
uitkering, voor de mensen die voor 
de vervulling van hun eerste levensbe-
hoeften zijn aangewezen op dit 
stelsel. 

Er mag zich niet de situatie 
voordoen dat dit debat eindigt 
zonder dat werkelijk vaststaat wat de 
gevolgen zijn. Ik nodig de staatsse-
cretaris dan ook uit, te voldoen aan 
het verzoek dat ik in eerste termijn 
heb gedaan, namelijk om een 
schriftelijke reactie te geven op het 
vierde persbericht van het kritisch 
centrum Corona, waarin onderbouwd 
is aangegeven dat er méér mensen 
worden getroffen dan de genoemde 
2%. 

Ik vind het onvoldoende, dat de 
staatssecretaris hier mondeling 
antwoordt. Ik vind dat er nu maar een 
schriftelijke reactie moet komen; dan 
kunnen wi j dat eens goed bestuderen. 

Ten tweede merk ik op, dat het 
hier om bezuinigingen gaat die 
volgens de regering pas echt iets 
zullen opleveren na twint ig of dertig 
jaar. Voor de mensen zelf - de 
mensen die getroffen worden - gaat 
het echter onmiddelli jk in. Als je dit 
ziet en als je ziet dat er een enorme 
spraakverwarring en onduidelijkheid 
is over de bezuinigingen die nog 
gehaald worden de komende 20 a 30 
jaar, dan is de vraag: waarom nog zo 
hard doorzetten met dit debat en met 
deze stelselherziening? Als de inzet 
is: bezuinigingen, laat de staatssecre-
taris dan zijn huiswerk maar overdoen. 

Mevrouw Brouwer (CPN) 

Laat hij dan eens kijken, of het niet 
op een andere manier kan, want de 
bezuinigingen haalt hij toch niet. Dat 
is duidelijk. Er is immers zoveel 
kritiek geleverd, ook op dit punt, dat 
het zeer twijfelachtig is geworden, of 
die bezuinigingen worden gehaald. 
Dit is ook een argument voor de 
regering om te zeggen: laten wij de 
zaak nog even bekijken. 

Ten derde merk ik op dat het 
stelsel gepresenteerd wordt als een 
doorzichtig stelsel, maar daar gelooft 
zo langzamerhand niemand meer in. 
Het stelsel wordt ondoorzichtiger. Dit 
was al het geval in de oorspronkelijke 
plannen van de regering. Met de 
talloze amendementen die hier zijn 
ingediend, zal dit - als deze amende-
menten worden aangenomen - nog 
meer het geval zijn. Ondoorzichtigheid 
dus, terwijl het uitgangspunt was: 
doorzichtigheid. 

Ook is er onduidelijkheid over een 
aantal kernbegrippen in het stelsel. 
Met name is de onduidelijkheid over 
het begrip 'leefeenheid', dat nu 
wordt ingevoerd in verschillende 
wetten, tijdens dit debat alleen maar 
opgelopen. Het is een kernbegrip in 
het stelsel. Wat betekent dat, als het 
stelsel ondanks deze onduidelijkheid 
wordt aangenomen? Het betekent 
dat de problemen hierover worden 
doorgestuurd naar de uitvoeringsor 
ganisaties. Datgene wat dit parlement 
niet kan oplossen, wordt gemakshalve 
door de meerderheid van het 
parlement doorgestuurd naar de 

uitvoeringsorganisaties. Ik vind dat 
dit het vertrouwen in ons parlemen-
taire systeem op geen enkele wijze 
goed doet. 

Het vierde argument heeft 
betrekking op het belangrijke 
wetsontwerp tot schrapping van de 
verdiscontering in de WAO. Deze 
schrapping is gebaseerd op een 
determinantenonderzoek: een 
moeilijk woord. De regering verdedigt 
dit wetsontwerp met name op basis 
van een onderzoek, waaruit zou 
moeten zijn gebleken dat er 'verbor-
gen werkloosheid' in de WAO zit. 
Daaruit zou voorts zijn gebleken dat 
die 'verborgen werkloosheid' 50% 
bedraagt. Kritiek op dit determinan-
tenonderzoek is van verschillende 
zijden gekomen. Het betreft onder-
bouwde kritiek. Daarin wordt geen 
percentage van 50 genoemd, maar 
bij voorbeeld een percentage van 20. 
Ook de CDA-fractie heeft inmiddels 
twijfel over het determinantenonder-
zoek en verzoekt om een evaluatie. Ik 
constateer dat het onderzoek waarop 
dit wetsontwerp is gebaseerd, zo 
onder kritiek is komen te staan, dat 
het fundament onder het wetsontwerp 
in feite is weggevallen. Ik vind het 
onverantwoord om zo'n ingrijpend 
wetsontwerp met deze kritiek op de 
fundamenten toch door te zetten. 

Een laatste opmerking betreft de 
gevolgen voorde uitvoeringsorganisa-
ties: sociale diensten en bedrijfsvere-
nigingen. Het is eigenlijk een onder-
werp dat behoort bij de invoeringswet 
en ik zal er daar ook op terugkomen. 
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Laat ik nu in ieder geval zeggen, dat 
in dit debat vast is komen te staan 
dat de gevolgen voor de uitvoerings-
organisaties ook door de regering 
niet worden overzien. Er zijn talloze 
vragen gesteld, die niet beantwoord 
zijn. Er zijn talloze argumenten van 
de kant van de uitvoeringsorganisaties 
naar voren gebracht, ook middels de 
oppositie, die niet zijn weerlegd. Om 
een kleinigheid - in de praktijk 
overigens een grote zaak - te 
noemen: de opleiding van de mensen 
die het nieuwe stelsel moeten 
uitvoeren. Hoe had de regering 
gedacht dit binnen een paar maanden 
voor elkaar te krijgen, terwijl wij hier 
al niet weten, waarover wij precies 
praten op een aantal onderwerpen? 
Dit lijkt mij niet te kunnen. 

Kortom, Voorzitter, de regering 
heeft dit stelsel verdedigd met de 
volgende woorden: het stelsel is er 
om te voldoen aan de eisen van deze 
t i jd; het moet eenvoudig zijn, 
doorzichtig en rechtvaardig. Het zijn 
woorden die hier worden uitgespro-
ken, maar ik constateer dat op dit 
moment, in dit debat, niemand meer 
precies weet, waar die woorden voor 
staan. Dat de termen eenvoud en 
doorzichtigheid op deze plannen van 
toepassing zijn, kan de regering niet 
volhouden. 

Rechtvaardigheid, wel voorzitter, 
dat is dan een politieke discussie. En 
ik stel vast, dat in ieder geval de 
uitkeringsgerechtigden de dupe 
worden van deze plannen. Ook al 
zitten er een aantal lichte verbeterin-
gen in de plannen, toch worden over 
de gehele linie genomen de uitkerings-
gerechtigden de dupe. Dus ook het 
woord rechtvaardig kan niet meer 
gebruikt worden, tenzij de regering 
op de kritiek waarom het onrechtvaar-
dig is, zeer goede argumenten heeft. 
Maar die heeft zij niet geleverd. De 
stelselherziening komt voor de 
verkiezingen niet af. Dat is al een 
paar keer gezegd. De Eerste Kamer 
komt er pas na de verkiezingen aan 
te pas. Nogmaals, het zou dus wijs 
zijn geweest als de regering zelf de 
conclusies had getrokken en de 
plannen had laten rusten. Ik wil daar 
nog een opmerking over maken. 

Door de regering en door de 
regeringspartijen wordt gezegd, dat 
ons democratisch systeem niet 
zozeer berust op de vraag of er een 
maatschappelijke basis is - dat is 
weliswaar van eminent belang, zo 
zegt de heer Weijers, maar wat dat 
betekent is mij onduidelijk - maar 

op de vraag of er een politieke 
meerderheid is in dit parlement. 
Welnu, zou een meerderheid in dit 
parlement, een paar weken voordat 
de mensen hun stem moeten 
uitbrengen, zich over zo'n zwaarwe-
gend wetsontwerp niet wat beschei-
dener moeten opstellen? Zou zo'n 
meerderheid niet moeten zeggen: in 
ons democratisch systeem moeten 
wij tegen de verkiezingen bij zo'n 
zwaar wetsontwerp niet meer onze 
wil willen doorzetten? Zou een 
meerderheid zich niet eens moeten 
afvragen, wat het betekent om 
plannen door te zetten terwij l er zo'n 
fundamentele kritiek is gekomen? 

Stel nu eens even, dat de kritiek 
die de oppositie hier naar voren heeft 
gebracht, juist is; stel dat zelfs 
tweederde van de kritiek juist is en 
dat de regering eenderde kan 
weerleggen, dan betekent dit toch 
- zelfs als je een meerderheid hebt -
dat wij straks met een stelsel komen 
te zitten waarin grote fouten zitten? 
Het is toch de functie van de kritiek 
van de oppositie om duidelijk te 
maken dat er fouten in de plannen 
zitten? Welnu, Voorzitter, als je de 
kritiek niet meer serieus neemt, kun 
je toch niet zeggen dat je daarmee 
ons democratisch systeem onder-
bouwt? 

Ik meen, dat een meerderheid 
- zelfs als die er zou zijn voor deze 
plannen - zich moet realiseren, dat je 
zo'n stelsel niet kunt aannemen als je 
het risico loopt dat een stelsel zulke 
fouten gaat bevatten als de oppositie 
nu naar voren brengt. En de meerder-
heid en dus ook de regering loopt dat 
risico. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog 
een korte opmerking maken over het 
woord, dat naar mijn mening in dit 
debat zeer misbruikt is, namelijk de 
verzekering van rust. Ik heb het 
steeds onbegrijpelijk gevonden hoe 
de regering en de regeringspartijen 
dat hebben kunnen volhouden, terwijl 
in de kaderbrief, waarover gisteren in 
de Kamer is gesproken, 1,2 miljard 
bezuiniging op de sociale zekerheid 
is opgevoerd. Ik zal daar verder niet 
op ingaan. Ik constateer wel, dat de 
talloze keren dat ik gevraagd heb om 
de invulling van deze 1,2 miljard, 
zowel CDA en VVD, alsook de 
regering hebben geweigerd hierop 
een echt antwoord te geven. Ik vind 
dat niet terecht. 

Als je het hebt over een stelsel-
herziening als waarover wij nu 
spreken, en je zegt dan ook dat 
mensen moeten geloven dat er rust 
komt, dan heb je de plicht om te 

verantwoorden waar je buiten dit 
debat mee bezig bent. Dat zijn ook 
de plannen voor 1987. Ik laat die 
zaak op dit moment even rusten. Wel 
wil ik opmerken, dat als je kijkt naar 
de verkiezingsprogramma's van CDA 
en VVD - daar moet je voorlopig op 
afgaan - er duidelijk geen sprake kan 
zijn van rust na de verkiezingen. Het 
CDA handhaaft weliswaar de 
uitkeringsniveaus, maar er wordt een 
zeer sterke nadruk gelegd op wat 
men activering van de mensen met 
een uitkering noemt. Hoe moet zoiets 
worden ingevuld? 

Ik denk dan dat in het CDA-program 
nog één punt als het ware openblijft. 
Dat betreft de invoering van wacht-
dagen en de uitsluiting van grote 
groepen uitkeringsgerechtigden. 
Invoering van wachtdagen en 
uitsluiting van uitkeringsgerechtigden 
zou een volgende stap kunnen zijn. 

De bewindsman moet wel 
begrijpen dat de uitkenngsgerechtig-
den, waarover het nu gaat, niet zo 
gerust zullen zijn als het bedrag van 
1,2 miljard gehandhaafd wordt en 
het duidelijk is dat er nog andere 
plannen volgen. Het zou ook wel 
eens zo kunnen zijn, dat dan niet op 
de uitkering wordt gekort, maar dat 
bepaalde groepen op de een of 
andere manier worden uitgesloten. 
Een dergelijke mogelijkheid sluit het 
CDA-verkiezingsprogram niet uit. Het 
program van de VVD is wat dat 
betreft nog duidelijker. De VVD wil 
nog wel een stapje verdergaan en 
desnoods de laagste klasse van de 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
afschaffen. Zij denkt ook aan andere 
zaken. Het woordje 'rust' kunnen de 
regeringspartijen dus beter maar 
even achterwege laten. Telkens als zij 
dit woordje gebruiken, zal ik vragen 
wat dit woordje betekent. 

Ik kom terug op het antwoord van 
de staatssecretaris. De staatssecreta-
ris had er beter aan gedaan niet zo 
hoog van de toren te blazen over de 
opmerkingen van de critici. De 
argumenten die zijn gebruikt, zijn 
voldoende om de critici in het gelijk 
te stellen. 

Ik wil er overigens op wijzen, dat 
tijdens de loop van het debat ook 
interessante commentaren zijn 
verschenen in verschillende kranten. 
In NRC van dinsdag jongstleden 
stond een zeer opmerkelijk commen-
taar. Daarin werd gezegd dat dit een 
bizar debat is. Om verschillende 
reden zou dit zo zijn. Er zijn bij 
voorbeeld regeringspartijen die één 
week voor de verkiezingen de 
definitieve stemmingen wil len 
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houden. Moet je nagaan wat dat 
betekent! Daarom is dit een bizar 
debat. 

Het commentaar in NRC is zeer 
goed onderbouwd. Ik nodig de 
staatssecretaris uit in zijn volgende 
termijn hierop in te gaan. Hij verwijst 
ook wel eens naar kranten en 
manifesten. Laat ik dan nu eens 
verwijzen naar dit commentaar. 

De Partij van Arbeid heeft gepleit 
voor het instellen van een moratorium. 
Vertegenwoordigers van deze partij 
zijn nu ook aanwezig en ik zal daarom 
ook enkele opmerkingen aan hun 
betoog besteden. Dat lijkt mij niet 
van enige wijsheid ontbloot. De Partij 
van de Arbeid pleitte voor een 
moratorium op het denken over het 
begrip 'leefeenheid'. Ik ben het wel 
met dit voorstel eens. Ik vind dat dit 
debat de verwarring heeft vergroot. 
Het lijkt mij echter aardig om te 
pleiten voor een moratorium voor het 
gehele stelsel. Zouden wij niet 
moeten zeggen: 'Laten wij een 
moratorium voor het gehele stelsel 
uitroepen, wat er ook gebeurt'? Zo'n 
moratorium zou dan ook na de 
verkiezingen moeten gelden. Ik zeg 
dit ook aan het adres van de Partij 
van de Arbeid.Voor haar is deze 
opmerking ook niet onbelangrijk. 

Een moratorium voor het gehele 
stelsel betekent niet - men zal 
begrijpen waar ik naar toe wil - : 
tijdens de formatie onderhandelen 
over enige lichte verbetering en 
ondertussen de stelselherziening 
doorzetten. Er moeten daarentegen 
voorwaarden gecreëerd worden voor 
hetgeen van de kant van de critici 
wordt gevraagd, namelijk een goed 
gestructureerd debat over hoe het 
moet. Zo iets zou de Partij van de 
Arbeid tijdens de formatie niet 
kunnen regelen. Daarom nodig ik de 
Partij van de Arbeid uit om op te 
komen voor het instellen van een 
moratorium voor het gehele stelsel. 
Tijdens dat moratorium kunnen wij 
dan nog even nadenken over de 
noodzaak van het herstel van de 
schade die deze regering heeft 
aangebracht. Ik wil ook zeggen 
waarom. 

Ik doe dit voorstel niet om de 
veronderstelling te voorkomen dat 
het verschil tussen PvdA en CPN zo'n 
5% is. Neen, het gaat om het feit dat 
dit verschil van 5% voor de betrokke-
nen heel wat voorstelt. Dat zal de 
Partij van de Arbeid met mij eens 
zijn. Het gaat ook nog om iets 
anders. 

Als wij op deze wijze doorgaan en 
wij accepteren een verlaging van de 
uitkeringsniveaus, een verlaging van 
het minimum en een minimum op 
afstand, betekent dit ook dat wij een 
toeslagenmaatschappij accepteren. 
Het is namelijk duidelijk gebleken dat 
mensen van het zogenaamde 
verlaagde minimum en het verlaagde 
uitkeringsniveau, niet kunnen leven. 
Mijn meest fundamentele kritiek op 
dit stelsel betreft dan ook het feit dat 
nu voor de komende 10 a 20 jaar 
well icht wordt vastgelegd dat er met 

1 toeslagen gewerkt wordt, zodat wij 
voortaan met een toeslagenmaat-
schappij te maken hebben. Daarbij 

: hebben wij dan ook te maken met 
vele controles en extra collectieve 
uitgaven. Die zijn namelijk aan een 
toeslagenmaatschappij verbonden. 
Als je iets verder kijkt dan je neus lang 
is, zal je zien dat dit stelsel ook geld 
gaat kosten. Dan gaat het geld niet 

• naar de mensen die het nodig hebben, 
maar wordt het besteed aan het doen 
van controles. 

Vandaar, nogmaals, een moratori-
um en het herstel van de schade die 
aan de uitkeringsgerechtigden is 
berokkend. Ik vind dat in Nederland, 
ook in deze t i jd, gestreefd moet 
worden naar een stelsel dat als 
iemand werkloos is of arbeidsonge-
schikt, deze tenminste een minimum-
bedrag in handen krijgt waarvan hij 
kan rondkomen, opdat hij niet naar 
talloze loketten moet om een toeslag 
aan te vragen en te moeten zeggen: 
ik leef in die en die situatie, kijkt u 
het a.u.b. nog even na, ik moet er 
een toeslag bij hebben, ik vind dat 
heel vervelend. 

Mijns inziens moeten wij naar een 
stelsel toe waarin mensen gewoon 
een uitkering krijgen en voor de rest 
van alle bureaucratie, loketten en 
controle af zijn. De financiële kant wil 
ik natuurlijk bekijken. Dat hebben wij 
ook gedaan. Wij hebben ook alterna-
tieven op tafel gelegd en er zijn ook 
andere politieke keuzen te maken. Ik 
ben wat mijn kritiek op de Partij van 
de Arbeid in eerste termijn betreft, 
ook na de KRO-uitzending waarin de 
heer Den Uyl een en ander heeft 
geprobeerd uiteen te zetten, toch 
niet geheel gerust op de wijze 
waarop de Partij van de Arbeid bij de 

i formatie gaat onderhandelen. Als de 
Partij van de Arbeid echter alleen in 
het geval dat er een economische 
groei komt, wil uitgaan van 75%, dan 
vraag ik mij af wat 3,5 min. uitkerings-
gerechtigden betekenen in koop-
kracht. Wat betekent dat ook voor 

onze economische groei? Laten wi j 
de discussie daarover ook eens 
voeren. 

Ik ben overigens de VVD ook een 
antwoord schuldig. Well icht is men 
dat al vergeten, maar in eerste 
termijn heb ik kritiek geuit op het feit 
dat de regeringspartijen hier in deze 
Kamer met kritiek op de critici komen, 
maar dat met name de VVD afwezig 
is op een aantal bijeenkomsten van 
uitkeringsgerechtigden. Ik ben dus 
zelf uitgenodigd door de VVD om aan 
te geven of dit klopt. Wel, die 
uitnodiging heb ik aanvaard. Ik heb 
inderdaad een lijstje met namen waar 
de VVD heeft toegezegd, te komen 
maar niet is verschenen. Ik zal dit 
lijstje niet voorlezen maar ik zal het 
de VVD wel laten zien. 

Ik wil hiermee aangeven dat er 
kennelijk een klimaat is ontstaan in 
deze verkiezingstijd waarin het debat 
hier wel gevoerd wordt met kritiek op 
de critici maar waarin met name één 
van de regeringspartijen op cruciale 
momenten het laat afweten. Dat dit 
kwaad bloed zet bij de uitkeringsge-
rechtigden, kan ik u wel vertellen. 
Nogmaals, ik ben uitgenodigd om dit 
te onderbouwen. Ik neem deze 
uitnodiging serieus. Ik zal dit lijstje in 
ieder geval overhandigen. Als 
anderen hiervoor belangstelling 
hebben, dan wil ik het ook laten 
circuleren. 

De heer Nijhuis (VVD): Toch blijft 
het ondermaats. 

Mevrouw Brouwer (CPN): U moet 
met meer argumenten komen dan 
met wat u nu vanuit het bankje roept. 
Dat is voor mij onvoldoende. Ik nodig 
u uit om, nadat u het lijstje hebt 
gezien, met argumenten te komen. 

Over de gelijke behandeling van 
gehuwden en ongehuwden wil ik het 
volgende opmerken. Hoofdpunt van 
kritiek is dat gehuwden en ongehuw-
den niet gelijk zijn en dus niet gelijk 
behandeld kunnen worden. Kern van 
de kritiek is dat de onderhoudsplicht 
als het gaat om het huwelijk in het 
Burgerlijk Wetboek is vastgelegd. Die 
onderhoudsplicht bestaat niet tussen 
ongehuwden. In dit verband verwijs 
ik ook nog naar een ander debat. Dat 
betreft de behandeling van het 
vermogen in de belastingwetgeving. 
Ik verwijs naar wetsontwerp 1 9 078, 
de belasting bij ongehuwde binnen-
landse belastingplichtigen, dat 
behandeld is in het jaar 1984-1985 
in deze Kamer. 
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In die discussie staat ook centraal 
de vraag, of gehuwden en ongehuw-
den, gelijk kunnen worden behandeld. 
Het gaat dan om de vraag of als 
mensen belasting moeten betalen 
over vermogen, je als regering kunt 
zeggen dat je de ongehuwd samen-
wonenden gelijk met de gehuwden 
behandelt. Ik zal een deel van de 
memorie van toelichting bij dit 
wetsontwerp voorlezen. Staatssecre-
taris De Koning zegt over de gelijke 
behandeling van gehuwden en 
ongehuwden het volgende: een 
dergelijk systeem zou niet alleen 
botsen met de individualiseringsge-
dachte maar het zal bovendien in 
strijd zijn met de werkelijkheid. 

Immers, bij de vermogensbelasting 
zou het gaan om het samenstellen 
van vermogens van personen die, 
anders dan het in het algemeen het 
geval is bij gehuwden, vermogens-
rechtelijk geen binding met elkaar 
hebben. Kortom, hij wijst de gelijke 
behandeling van gehuwden en 
ongehuwden voor de vermogensbe-
lasting af. 

Bovendien, zo zegt de staatssecre-
taris verderop in de memorie van 
antwoord, zal in een situatie waarin 
beide ongehuwde partners over een 
vermogen van ten minste de belas-
tingvrije som beschikken en gezamen-
lijk één huishouding voeren toch de 
voor hen geldende belastingvrije som 
voldoende groot moeten zijn om met 
het vrijgestelde bedrag uitgaven voor 
de daaraan toegeschreven reserve-
functies te kunnen financieren, te 
meer daar in zo'n situatie na beëin-
diging van de samenleving geen 
wederzijdse zorgplicht behoeft te 
gelden. 

Conclusie van dit verhaal - want 
ook dit is gedaan onder de verant-
woordelijkheid van dit kabinet - is 
dat als het gaat om ongehuwden en 
om het vermogen, de regering met 
kracht van argumenten aantoont dat 
er geen sprake kan zijn van gelijke 
behandeling tussen ongehuwden en 
gehuwden. Zodra het echter gaat om 
mensen die afhankelijk zijn van een 
minimumuitkering, wijzigt de 
regering dit principiële uitgangspunt. 
Zij stelt dan vast dat er sprake kan 
zijn van een zorgplicht. 

De conclusie is dat, als het gaat 
om de mensen in dit land die een 
redelijk inkomen en die nog wel enig 
vermogen hebben, ervoor gewaakt 
wordt dat de regering geen zorgplicht 
aanneemt. Zodra het echter gaat om 
de uitkeringsgerechtigden, is dat wel 
het geval. Ik vind dat de staatssecre-

taris in zijn tweede termijn maar eens 
moet uitleggen hoe het kan dat de 
regering dit uitgangspunt voor 
groepen ongelijk hanteert. 

Ik wil nog iets zeggen over het 
amendement" Linschoten/Kraaijeveld, 
dat een belangrijke rol heeft gespeeld 
in dit debat. 

De Voorzi t ter: Kunt u dat niet 
uitstellen tot de artikelsgewijze 
behandeling? 

Mevrouw Brouwer (CPN): De 
algemene beschouwing daarover 
toch niet, dacht ik. 

De Voorzit ter: Neen, maar het gaat 
over een amendement. Dat past dus 
uitstekend bij de artikelsgewijze 
behandeling. U bent al weer een half 
uur bezig. Ik heb al eerder gezegd 
dat ik zou willen bevorderen dat deze 
algemene beschouwing van de kant 
van de Kamer om 13.00 uur eindigt. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Voorzitter, 
ik wil u graag ten dienste zijn en mijn 
best doen om het korter te maken, 
maar er zijn een aantal vragen die ik 
nu eenmaal toch nog wil stellen. 

De Voorzit ter: Doet u het zo snel 
mogelijk. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Er is 
gezegd dat door het amendement in 
te dienen objectieve elementen 
worden ingevoerd in deze wetgeving. 
Nu is het maar de vraag - daarover is 
het debat eigenlijk gegaan - wat nu 
'objectieve elementen' zijn. Een 
gezamenlijke huishouding; is dat bij 
studenten het geval? Neen, zegt de 
VVD. Bij woongroepen? Neen! Bij 
religieuzen? Neen, dat is niet het 
geval. Dan zijn er nog andere, 
onduidelijke groepen waar dat wel 
het geval kan zijn. Ik constateer dat 
tijdens dit debat de discussie van de 
tandenborstel-controle is verlegd 
naar de controle op de ijskasten en 
andere duurzame goederen. Wat 
wordt nu gezegd door de VVD en het 
CDA? Er is sprake van gezamenlijke 
huishouding als er sprake is van bij 
voorbeeld het aanschaffen van 
duurzame gebruiksmiddelen. 

Ik heb daar toch een aantal vragen 
over. Hoezo? Is het voldoende als er 
één ijskast is aangeschaft? Of moet 
je meer keren een ijskast aanschaffen? 
Moeten er meer duurzame gebruiks-
goederen worden aangeschaft? Wie 
gaat dat eigenlijk controleren? Hoe 
ziet u de controle voor u? Kan dan 
een controleur van de sociale dienst 

op bezoek gaan en zeggen: waar 
heeft u die ijskast vandaan, waar is 
dat bed gekocht en met wie heeft u 
dat gedaan? Op dat moment is er 
natuurlijk onmiddelli jk weer sprake 
van een vorm van controle die 
ingrijpt in de privacy. Het is mij dan 
ook volstrekt onduidelijk wat er met 
'objectieve elementen' wordt 
bedoeld. Ik meen dat het CDA en de 
VVD het ook niet waar kunnen maken. 

Natuurlijk hebben de criteria die 
de regering hanteert net zo goed het 
element in zich van privacy-controle, 
want dat betekent gewoon het 
voortzetten van de lijn zoals wij die 
nu kennen bij de Algemene Bijstands-
wet. Bij een stelselherziening - ik heb 
het meermalen gezegd - zou je nu 
juist moeten voorkomen dat deze 
praktijk wordt doorgezet. In beide 
gevallen is sprake van ingrijpen in de 
privacy en van subjectieve elementen. 
De zaak is alleen maar verplaatst. 

Ik wil daarbij zeggen dat dit niet 
zomaar een discussie is die geen 
consequenties heeft. De consequentie 
van een gezamenlijke huishouding 
kan zijn, dat sprake is van een 
weigering van de uitkering. Het 
benadeelt dan ook opnieuw de laagst 
betaalde groepen in de samenleving. 
Wat dat betreft is het duidelijk dat de 
emancipatie vooral voor de hoger 
betaalden is bedoeld en de laagst 
betaalden daarin geen enkele 
boodschap hebben, zeker niet als zij 
arbeidsongeschikt of werkloos 
worden. 

Ik kom toe aan de arbeidsonge-
schiktheidsregelingen. Ik waarschuw 
de regering alvast dat ik daarover 
een aantal vragen wi l stellen die in 
eerste termijn niet zijn beantwoord. 
Ter wille van de ti jd wil ik proberen, 
die vragen kort te behandelen, maar 
het zijn zoveel vragen, dat ik het toch 
ook niet al te kort kan maken. Ons 
standpunt over de afschaffing van de 
verdiscontering is duidelijk: wi j 
wijzen haar principieel van de hand. 
Wij doen dat op basis van welover-
wogen redenen, namelijk omdat wij 
vinden dat er geen sprake is van 
'verborgen' werkloosheid. Het is een 
essentieel element in het arbeidson-
geschiktheidscriterium om rekening 
te kunnen houden met de arbeids-
marktfactoren. 

Van het determinantenonderzoek 
heb ik aan de staatssecretaris al 
gevraagd, hoe hij dit vol kan houden, 
ondanks de kritiek. Wi j willen dan 
ook horen, waarom hij vasthoudt aan 
dat onderzoek. Ik verwijs ook in dit 
verband naar het sociaal maandblad 
arbeid (SMA). In eerste termijn heb 

Tweede Kamer 
24 april 1986 Sociale zekerheid 4856 



Brouwer 

ik dat ook al gedaan, maar Ik heb 
daarop geen reactie gekregen. In dat 
maandblad wordt over het onderzoek 
dat de staatssecretaris hanteert als 
onderbouwing van zijn wetsvoorstel 
gezegd, dat de kritiek onder andere 
is dat van alle mensen die gevraagd 
zijn om mee te werken aan dat 
onderzoek 5,8% niet in staat was om 
mee te werken aan het onderzoek. 

De schatting van de omvang van 
verborgen werkloosheid komt 
bovendien als zodanig niet voor in 
het rapport. Hoe is de schatting van 
50% dan berekend en is het waar, 
dat ervan wordt uitgegaan dat 
personen met een resterende 
arbeidscapaciteit, geen recht hebben 
op een uitkering? Haalt de staatsse-
cretaris dan de arbeidscapaciteit en 
de verdiencapaciteit niet door elkaar 
en zo ja, waarom doet hij dat? 

Op bladzijde 130 van het artikel 
staat dat verhoging van de arbeidson-
geschiktheidsuitkering door toepas 
sing van de verdisconteringsbepaling 
alleen plaatsvindt bij personen, die 
niet werken en van wie de arbeidson-
geschiktheidsklasse na duiding van 
geschikte functies niet de hoogste 
blijkt te zijn. De schrijvers van het 
SMA-artikel spreken over een 
dubbele paradox in de regeringsplan-
nen. De specifieke categorie om wie 
het gaat, namelijk de medisch-ar-
beidskundige redenen en na duiding 
van de functies, krijgt een uitkering, 
maar deze categorie vormt slechts 
een klein deel van het bestand, naar 
schatting minder dan 15%. 

De regering neemt dus kennelijk 
aan, dat er verborgen werkloosheid 
voorkomt bij alle personen met een 
volledige AAW/WAO-ui tker ing. Hoe 
komt de regering aan dat uitgangs 
punt en hoe kunnen maatregelen die 
gericht zijn op een beperkte groep 
- 1 5% - de vermeende verborgen 
werkloosheid van een veel grotere 
groep elimineren? Een hierop 
aansluitende vraag is, of ook gedeel-
telijk arbeidsongeschikten opnieuw 
moeten worden beoordeeld. 

Ik kom toe aan de functie-duiding. 
Er wordt in de uitvoeringspraktijk 
gesproken over een functionele 
leeftijdsgrens, die voor een aantal 
beroepen geldt. Naast de beroeps-
groep van de piloten, hebben ook 
andere beroepsgroepen een functio-
nele leeftijdsgrens. Na een bepaalde 
leeftijd word je gewoon niet meer 
aangenomen. Er is ook sprake van 
andere leeftijdsgrenzen. Als bij het 
arbeidsongeschiktheidscriterium 
rekening wordt gehouden met dit 

soort mechanismen, is er niets aan 
de hand want het is realistisch om 
rekening te houden met het feit dat 
iemand niet meer kan worden 
aangenomen. Wordt dat niet meer 
gedaan, dan is er dus sprake van 
discriminatie, want een bepaalde 
groep heeft te maken met het feit dat 
een bepaald beroep niet meer kan 
worden uitgeoefend na een bepaalde 
leeftijd en een andere groep heeft 
daar niet mee te maken. 

Kortom, ook op dit punt lopen de 
zaken uiteen. Wil de staatssecretaris 
hierop zijn commentaar geven? 

De staatssecretaris heeft nog 
helemaal geen aandacht besteed aan 
de vraag wat eigenlijk de risico's zijn 
voor de volksgezondheid van deze 
wetgeving. In eerste termijn heb ik al 
verwezen naar een artikel van drs. P. 
Buis, een sociaal geneeskundige, in 
de NRC van 11 april j l . Hij zegt dat 
het grote gevaar bestaat dat mensen 
die het beeld ziekte, WAO, bijstand 
voor ogen hebben, ziek zullen 
doorwerken. Ik vind dat de staatsse-
cretaris hierop in zijn tweede termijn 
moet ingaan. Wat zijn de risico's die 
wij lopen met deze wetgeving? Wat 
kan het extra beroep van mogelijke 
arbeidsongeschikten op de gezond-
heidszorg worden? 

Door de afschaffing van de 
verdisconteringsbepalingen en de 
verruiming van de functieduiding 
wordt een grotere nadruk gelegd op 
de medische kant van de zaak. 
Hierdoor ontstaat het gevaar van de 
medicalisering, dat wil zeggen dat 
mensen zullen proberen aan te tonen 
dat vooral de medische kant van de 
zaak duidelijk is om zodoende een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering te 
krijgen. Ik vind dat de waarschuwin-
gen die daarover zijn gedaan door de 
staatssecretaris moeten worden 
weerlegd. 

Ik verwijs naar de bijdragen van 
verschillende andere woordvoerders 
als het gaat om de positie van 
vroeggehandicapten en de kritiek op 
de IOW en de IOAW, waar deze 
groep volledig uitvalt. Dat kan 
natuurlijk niet. Het opstapje dat 
hierbij bedacht is door het amende-
ment van het CDA dat inmiddels 
door de staatssecretaris is overgeno-
men, kan nooit worden gezien als 
een vervanging van verdiscontering, 
maar eerder werkt als een loonsup-
pletie voor de werkgevers. Ik dacht 
dat de regering daar juist vanaf 
wilde. 

Welke groepen lopen nu het 
grootste risico met deze wetgeving 
te worden geconfronteerd? Dat zijn 

de mensen die het grootste risico in 
Nederland lopen om arbeidsonge-
schikt te worden. Zoals wij weten, is 
dat risico niet gelijk verdeeld. Als je 
bij bouwvakkers en kantoorpersoneel 
kijkt naar welke groep de grootste 
kans loopt om arbeidsongeschikt te 
worden, blijkt dat het hierbij gaat om 
een verhouding van drie staat tot 
een. Bij hand- en hoofdarbeiders is 
dat vijf staat tot een. Er is onderzocht 
dat mensen die een hoge functie 
uitoefenen een 18 keer lagere kans 
hebben dan de laagste functiegroepen 
en de ongeschoolden in deze 
samenleving. Kortom de verslechte-
ringen in de WAO-wetgeving werken 
ongelijk, omdat zij werken naar de 
groepen die de minste kans lopen 
arbeidsongeschikt te worden. Deze 
kans is nog steeds het grootst bij de 
laagstbetaalde en ongeschoolde 
mensen in deze samenleving. Zij 
krijgen de gevolgen weer op hun 
brood. 

Ik wil afronden met de vraag, wat 
er dan moet gebeuren. Ik heb al 
gezegd dat ik van mening ben dat 
alle argumenten zijn aangedragen 
om de zaak even op te schuiven en 
een goed gestructureerd debat te 
houden, niet in de laatste plaats voor 
de uitkeringsorganisatie, de uitvoe-
ringsorganisaties en de vakbeweging, 
want die groeperingen krijgen met de 
uitvoering te maken Naar mijn 
mening moet gewerkt worden aan 
een stelsel dat eenvoudig, doorzichtig 
en rechtvaardig is. Dat betekent, 
ervoor zorgen dat zo weinig mogelijk 
mensen in de bijstand komen. 

Er moet voor worden gezo rgd dat 
er goede regelingen zijn in de 
werknemersverzekeringen, met name 
voor de laagstbetaalden, zodat zij 
niet nog eens een toeslag moeten 
aanvragen als zij werkloos of 
arbeidsongeschikt worden. Een zeer 
belangrijk punt om de armoede in 
Nederland tegen te gaan en te 
bestrijden, is de verhoging van het 
minimum met terugwerkende kracht. 
Dat is de enige methode om het 
systeem van de eenmalige uitkeringen 
tegen te gaan en ervoor te zorgen 
dat mensen met een minimum rond 
kunnen komen. Daar zou een 
prioriteit moeten worden gelegd Er 
moet een verlening van de werkloos-
heidsregelingen tot 65 jaar worden 
doorgevoerd. 

Als je ervan uitgaat dat er in 
Nederland tenminste 250.000 
geregistreerde langdurig werklozen 
zijn en uit onderzoek blijkt dat deze 
mensen geen kans meer hebben aan 
de bak te komen, vind ik dat de 
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werkloosheidsregelingen verlengd 
moeten worden. Dan ben je ook af 
van alle problemen met de Toeslagen-
wetten, de IOW en de IOAW en alle 
controle daarop en bovendien ook 
met alle woordenboeken die wij 
moeten aanschaffen om dit stelsel te 
verklaren. Zorg op dit moment voor 
een stimulans, een steun in de rug 
van de mensen die snakken naar een 
baan, maar die niet meer hebben of 
niet meer kunnen krijgen. Zorg dus 
bij voorbeeld voor een herintredersre-
geling met scholing en begeleiding 
voor met name de langdurig werk-
lozen. Dat is geen geldverspilling. 
Dat is geen louter financiële kwestie. 
Dat is investeren in de toekomst, 
namelijk een investering zodanig dat 
je de oorzaken aanpakt. 

Die oorzaken zijn gelegen in de 
werkloosheid en in de arbeids-
ongeschiktheid en niet in de hoge 
uitkeringen, want zo langzamerhand 
zit 85% van de mensen op het 
minimum en het minimum is niet 
meer voldoende om van rond te 
komen. Het valt dus niet vol te 
houden dat het aan de mensen ligt. 
Er moet een politiek komen die de 
oorzaken aanpakt. Zorg om te 
beginnen voor een herintredersrege-
ling voor langdurig werklozen. 

Voor de mensen die, ondanks dat 
feit, ondanks verbeterde regelingen 
nog in de bijstand terechtkomen, 
moet het begrip 'economische 
eenheid' zoveel mogelijk worden 
teruggedrongen. Zorg er dan voor, 
dat dit begrip niet nu al zoveel 
spraakverwarring in de Kamer met 
zich brengt, dat de mensen die dit 
debat volgen - dat komt heus niet 
omdat ze toevallig een manifestje 
hebben gelezen - denken: wat hangt 
ons nu weer boven het hoofd? 

Straks krijgen wi j de ene controleur 
na de andere. Moet ik dan ook nog 
eens de aanschaffingsbiljetjes en de 
nota's overhandigen waarop staat 
waar de ijskast, het bed en de 
televisie vandaan komen? Dat is toch 
geen eenvoudig en rechtvaardig 
stelsel? Laten wij elkaar toch niets 
wijsmaken. Dit is toch geen wetgeving 
die je in de tachtiger jaren, voor de 
komende tien, twint ig jaar gaat 
ontwerpen? Dit is een wetgeving 
waarvan de mensen inderdaad onrust 
in hun benen en in hun hoofd krijgen. 
Dat is toch niet gek? Het ligt niet aan 
de mensen, maar aan de volstrekte 
spraakverwarring die hier al aan het 
ontstaan is. Ik vind dat een parlement 
dat zich een beetje serieus neemt. 

dat nu eindelijk maar eens moet 
toegeven. 

Er is best een oplossing. Als je het 
begrip 'economische eenheid' niet 
meteen wilt afschaffen, maar wel dui-
delijkheid wilt verschaffen, dan moet 
je de prioriteit daar leggen. Dan moet 
je zeggen dat een economische 
eenheid alleen kan als mensen er zelf 
voor kiezen. Als je die consequentie 
trekt en de economische eenheid 
wordt alleen aangenomen als 
mensen ervoor kiezen - het geldt dan 
ook voor de belastingwetgeving en 
andere soorten wetgeving - dan kies 
je principieel voor de keuze van de 
mensen en tegen de controle van de 
kant van de staat, tegen bureaucratie 
en tegen de kosten die dat met zich 
brengt. Dan kies je principieel voor 
een ondersteuning van de mensen 
die het in deze tijd het aller- en 
allermoeilijkste hebben. Ik vind dat 
het zo langzamerhand ti jd wordt dat 
die keuze gemaakt wordt. Alleen als 
je zo'n lijn uitzet, krijg je een houdbaar 
stelsel. Want laten wij elkaar niets 
wijsmaken. 

Een houdbaar stelsel krijg je niet 
omdat het volgens de boekhoudkun-
dige sommetjes klopt. Een houdbaar 
stelsel krijg je alleen als mensen 
geloven in dat stelsel, de uitvoerders, 
de mensen met een uitkering, de 
mensen die de angst hebben 
werkloos en arbeidsongeschikt te 
worden en de oudere mensen, de 
AOW'ers. Ik vind dat er zoveel 
argumenten zijn aangevoerd die 
duidelijk maken dat dit alleen maar 
van kwaad tot erger leidt, dat de 
staatssecretaris, die toch zegt de 
praktijk te kennen, maar beter zijn 
conclusies kan trekken en zeggen: 
het was een mooi debat, maar laten 
wij nu maar ophouden en de zaken in 
de ijskast zetten om een echt serieus 
debat te voeren. Wi j hebben het hier 
namelijk over problemen waar 
eenderde van de Nederlandse 
bevolking mee te maken heeft. Dat is 
niet niks. Wat dat betreft nodig ik de 
staatssecretaris uit om er geen 
prestigezaak van te maken, maar met 
enige wijsheid - ergens moet hij die 
nog wel hebben - tot de conclusie te 
komen dat dit echt niet kan. Ik dien 
nu nog twee moties in. 

Moties 

De Voorzi t ter: Door de leden 
Brouwer en Willems worden de 
volgende moties voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het streven naar 
economische zelfstandigheid van 
vrouwen door regering en Staten-Ge-
neraal onderschreven wordt; 

overwegende, dat het ontbreken van 
economische zelfstandigheid op zich 
zelf een drempel vormt voor toetre-
ding tot de arbeidsmarkt; 

overwegende, dat in het bestaande 
stelsel van sociale zekerheid mensen 
zonder betaald arbeidsverleden geen 
individueel recht op uitkering 
hebben; 

van mening, dat bij wijziging van het 
stelsel van sociale zekerheid voor 
herintreders een brug geslagen moet 
worden naar betaald werk; 

verzoekt de regering, een onderzoek 
in te stellen naar de mogelijkheden 
van een herintredersregeling, 
bijvoorbeeld door middel van 
individualisering van de RWW, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de overheid de 
taak heeft ervoor te zorgen, dat het 
minimumniveau een acceptabel leven 
mogelijk maakt; 

overwegende, dat uit onderzoek en 
ervaring blijkt, dat het huidige 
minimumniveau te laag is; 

overwegende, dat inkomens op het 
niveau van het minimum de laatste 
jaren zijn verlaagd en bevroren door 
het niet toepassen van de W A M ; 

spreekt als haar mening uit, dat de 
koppeling met terugwerkende kracht 
moet worden hersteld, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, worden deze moties 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgen respectievelijk de nrs. 81 
en 8 2 ( 1 9 2 6 1 ) . 

D 
De heer Wagenaar : Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begin met de regering 
dank te zeggen voor haar reactie op 
hetgeen wij in verband met de 
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stelselherziening in eerste termijn 
naar voren hebben gebracht. 

Eén vraag is actueel gebleven en 
dat is de vraag of zekerheid wel een 
vruchtbare invalshoek is in de 
discussie over de sociale voorziening. 
Immers, er zijn ver gaande bezuinigin 
gen in aantocht, over aard en 
omvang van de overdracht van 
werknemersverzekeringen aan de 
sociale partners hangt nog steeds 
een nevel en naar ik heb begrepen is 
het vanaf 1990 de bedoeling dat er 
aan een verdere individualisering van 
het stelsel wordt gewerkt. Om meer 
dan één reden en uit verschillende 
invalshoeken bezien, kan men de 
conclusie trekken dat gevoelens van 
onvrede en onzekerheid gerechtvaar-
digd zijn, om nog maar niet van 
regelrechte onrust te spreken. 

Veel belangrijker dan de beant-
woording van de vraag of dit nu 
allemaal wordt veroorzaakt door de 
haast omdat deze wijzigingen nog 
voor de verkiezingen moeten worden 
afgehandeld, is de overweging dat 
het kennelijk niet mogelijk is binnen 
een bestek van vier jaar tot een reële 
herziening van het stelsel van sociale 
zekerheid te komen. Wat overblijft 
zijn de pogingen tot afslanking, die 
inmiddels ten dele al weer ongedaan 
gemaakt zijn, en enige aanvullende 
aanzetten tot herstructurering. In dat 
licht bezien kan de regering niet 
volhouden dat een volledige rust op 
het front van de sociale zekerheid 
wordt geboden. Naar mijn idee kan 
de regering slechts met de nodige 
slagen om de arm spreken van het 
'houdbaar maken' van ons stelsel van 
sociale zekerheid. 

Voorzitter! Na deze algemene 
opmerkingen, geef ik een nadere 
reactie op de discussie over de meer 
specifieke onderdelen van de 
verschillende wetsvoorstellen. Voor 
ik dit doe, kom ik eerst nog even 
terug op mijn vragen uit eerste 
termijn over het hanteren van de 
dereguleringstoets. Op de vraag of 
de toelichtingen op de wetsvoorstel-
len met betrekking tot deregulering 
in feite niet een beetje hebben 
gefunctioneerd als het achteraf 
rechtvaardigen van politieke wensen, 
heb ik van de staatssecretaris een 
weinig bevredigend antwoord 
gekregen. 

Natuurlijk beperken de specifieke 
situaties waarin uitkeringsgerechtig-
den kunnen verkeren de mogelijkhe-
den tot vereenvoudiging en verminde-
ring van de regelgeving. Laat 
daarover geen misverstand bestaan. 

Ik denk echter dat er toch iets meer 
aan de hand is. Wij hebben immers 
op de noodzaak gewezen de deregu-
leringstoets reeds tijdens de voorbe-
reiding van de wetgeving toe te 
passen. Dit moet mede gezien 
worden in relatie tot een mogelijke 
herijking van verantwoordelijkheden. 
Met andere woorden: worden de 
mogelijkheden tot deregulering niet 
meer beperkt als gevolg van het feit 
dat vooral budgettaire motieven bij 
de stelselherziening nogal hebben 
gedomineerd? Dit leidde tot een 
onvermijdelijke reactie in het 
parlement in de vorm van voorstellen 
tot het creëren van uitzonderingsbe-
palingen. 

Kennelijk zijn deze voorstellen 
nogal succesvol geweest, gelet op 
het aantal nota's van wijziging. 
Voorts kan van deregulering weinig 
terechtkomen, indien men met de 
stelselherziening niet echt aan een 
herijking van verantwoordelijkheden 
voor de sociale zekerheid kan 
toekomen. Tegen deze achtergrond 
heb ik mijn vragen gesteld. Ik krijg 
nog graag een antwoord van de 
staatssecretaris op mijn vragen over 
de deregulering. 

Door het honoreren van het 
zogenaamde 'opstapje' heeft de 
staatssecretaris de gevolgen van het 
afschaffen van de verdisconteringsbe-
palingen verzacht, maar op bezwaren 
van meer structurele aard, waarop ik 
heb gewezen, is hij nauwelijks 
ingegaan. Zo blijven wij toch meer 
zien in een systematiek, waarbij een 
differentiëring van de WAO- en 
AOW-premie werkgevers en werkne-
mers kostenbewuster kan maken, 
naast een betere beoordeling en 
begeleiding van werknemers die een 
beroep doen op ZW en WAO. 
Merkwaardig is dat de regering met 
haar meer generieke aanpak, waarbij 
iedere arbeidsongeschikte over één 
kam geschoren wordt, zich kennelijk 
weinig zorgen maakt over de 
toegenomen druk op de uitvoerings-
organen, met betrekking tot de 
objectiviteit en de controleerbaarheid 
van bij voorbeeld de arbeidsonge-
schiktheidsclassificatie. Mag ik 
daarover alsnog de mening van de 
staatssecretaris vernemen? 

Het antwoord van de regering en 
met name de staatssecretaris voor 
Emancipatiezaken op de discussie 
over de duurzaamheid van de 
voorgestelde Toeslagenwet, heeft 
ons wederom in de overtuiging 
gesterkt, dat de regering aankoerst 
op een afschaffing-op-termijn van de 
toeslagenregeling. De toenemende 

arbeidsparticipatie van vrouwen 
moet op den duur voeren tot een 
systeem van individuele uitkerings-
rechten en individuele plichten, wat 
het zich weer beschikbaar stellen op 
de arbeidsmarkt betreft, waarbij 
uitzonderingsbepalingen mogelijk 
zijn, hoewel de staatssecretaris op 
dit punt een niet helemaal helder 
antwoord heeft gegeven. 

De discussie hierover is naar mijn 
gevoel alleen vruchtbaar, indien men 
vanuit de Kamer ten minste laat 
blijken de vooronderstellingen van de 
regering te delen. Ik vind dit jammer. 
Feit is - wij schatten dit althans zo 
in - dat de overheid niet op maat-
schappelijke ontwikkelingen wacht, 
vraagt wat de maatschappij wil, maar 
alvast een stelsel in het vooruitzicht 
stelt, waarbij de partners straks een 
vereist rollenpatroon moeten 
aannemen om beiden voor een 
uitkering in aanmerking te komen. 
Tegen deze stimulerende overheids-
taak richten zich vooral onze 
bezwaren. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Kunt u nog even zeggen, 
welk opzicht ik niet duidelijk was? Als 
u het bij zo'n vage stelling laat, kan ik 
daarop heel moeilijk ingaan. 

De heer Wagenaar : Dat begrijp ik. 
Ik doel hier op de discussie die de 
staatssecretaris onder andere met de 
fractie van het CDA heeft gevoerd 
over de uitzonderingsbepaling in het 
geval er sprake is van vrouwen met 
jonge kinderen. Daarbij werd, naar ik 
meen, door de fractie van het CDA 
gevraagd aan de staatssecretaris of 
deze uitzonderingsbepaling straks 
ook zal gelden. In het antwoord van 
de staatssecretaris meende ik een 
zekere onduidelijkheid te bespeuren. 
Als ik mij daarin vergist heb, hoop ik 
van de staatssecretaris nog enige 
verduidelijking te krijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! In eerste 
termijn heb ik met betrekking tot de 
Wet inkomensvoorziening oudere 
werkloze werknemers weliswaar de 
overwegingen die aan deze wet ten 
grondslag liggen, onderschreven, 
maar tegelijk opgemerkt dat ik niet 
overtuigd ben van de noodzaak om 
hier met een aparte wetteli jke 
regeling te komen. Daarbij heb ik een 
aantal argumenten aangevoerd om 
deze regeling onder te brengen in de 
NWW, de bekostiging te laten 
plaatsvinden op basis van premiehef 
fing en de uitvoering in handen te 
geven van de bedrijfsverenigingen. In 
dit kader heb ik gepleit voor het 
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geheel afschaffen van de leeftijds-
grens, zodat metterdaad voorkomen 
wordt dat langdurig werklozen in de 
bijstand terechtkomen. De regering 
zal toch niet kunnen ontkennen, dat 
een uitkering op grond van de IOW 
of de IOAW - zoals de wet nu gaat 
heten - veel meer weg heeft van een 
veredelde bijstandsuitkering, 
waaraan de vermogenstoets ont-
breekt. 

Wat mij bijzonder heeft getroffen, 
is de omstandigheid dat aan de ene 
kant zeer lyrisch is gesproken over de 
taak van het toekomstige kabinet om 
de eigen verantwoordelijkheid van de 
sociale partners gestalte te geven en 
dat men aan de andere kant nauwelijks 
aandacht heeft geschonken aan de 
vraag of de huidige voorstellen een 
dergelijke overname van verantwoor-
delijkheden niet bemoeilijken. Als ik 
het goed zie dan is men ook in de 
kring van de vakbeweging niet 
onverdeeld gelukkig met de huidige 
opzet van de IOW. 

Ik dring er bij de staatssecretaris 
op aan om in tweede aanleg in te 
gaan op onze argumentatie en 
daarbij bovendien in te gaan op de 
vraag met betrekking tot de vooron-
derstellingen die hebben gegolden 
bij de berekening van de additionele 
kosten, die gemoeid waren met een 
uitbreiding van de doelgroep in deze 
regeling. 

Voorzitter! In de discussie over de 
gelijke financiële behandeling sluit 
Ik mij gaarne aan bij wat de staatsse-
cretaris heeft opgemerkt over 
handhaving van het criterium van de 
samenwonende partners. 

Daarmee wordt in elk geval 
bereikt dat de jurisprudentie in het 
kader van de ABW beperkt kan 
blijven uitgaan van criteria voor 
bijstand die zoveel mogelijk aansluiten 
bij vergelijkbare situaties - structuur-
kenmerken, zou ik bijna zeggen - van 
de gezinsgemeenschap. Het komt mij 
voor dat wij in het debat in een 
schemertoestand zitten tussen twee 
duidelijke stelselvarianten. Enerzijds 
is er het stelsel dat eenduidig uitgaat 
van het huwelijk en de gezinsgemeen-
schap en anderzijds is er hei zuiver 
individuele stelsel. Terecht merkt 
mevrouw Kraaijeveld-Wouters naar 
mijn mening dan ook op dat zij de 
indruk heeft dat men met het partner-

criterium zal gaan 'zwabberen, omdat 
men er ook een partner van gelijke 
sekse onder wil laten vallen. Dat lijkt 
mij inderdaad een verschuiving in de 
problematiek. Ik pleit ervoor om als 

partnercriterium uit te gaan van: één 
partner van ongelijke sekse. 

Hoe is de situatie eigenlijk in het 
buitenland? Gaat men daar uit van 
één van beide stelselvarianten of 
kent men daar ook van dit soort 
tussenvormen? Kunnen ervaringsge-
gevens worden uitgewisseld, of is 
onze sprong in het duister iets uniek 
Nederlands? Ik moet eerlijk zeggen 
dat ik altijd de neiging heb, mij af te 
vragen of er niet iets loos is als ik 
verneem dat Nederland iets unieks 
doet. In elk geval wil ik op dit punt 
meer informatie van de regering 
krijgen. 

Kan de staatssecretaris nog eens 
verduidelijken hoe bruikbaar fiscale 
criteria kunnen zijn bij de beoordeling 
van leefvormen? In de discussie heeft 
de staatssecretaris zich verweerd 
door te verwijzen naar de bruikbaar-
heid van fiscale criteria. Mij is niet 
geheel duidelijk in hoeverre dit een 
ondersteuning is van hetgeen de 
regering op dit punt voorstaat. Is het 
niet erg bezwaarlijk dat in de sociale 
wetgeving, ook in relatie met de 
fiscale wetgeving, met nogal verschil-
lende begrippen wordt gewerkt? 

Staatssecretaris De Graaf: Over de 
mogelijkheden om te toetsen aan de 
hand van fiscale criteria is een heel 
uitvoerige discussie gevoerd in het 
mondeling overleg. Beschouwingen 
hierover kunt u in het verslag van het 
mondeling overleg terugvinden op de 
plaats waar het gaat over leefvormen. 

De heer Wagenaar: Dat ben ik met 
u eens, maar in het eindverslag op de 
invoeringswet vestigt u in uw antwoord 
op vragen van de PvdA de indruk dat 
fiscale criteria een belangrijke 
aanwijzing kunnen zijn voor het 
hebben van recht op bijstand, terwijl 
daarbij tegelijkertijd wordt gezegd 
dat in bij voorbeeld de fiscale 
wetgeving het partnerelement geheel 
ontbreekt. In de discussie met de 
fractie van het CDA, zoals weergege-
ven in de Handelingen, wekt u de 
indruk dat het loslaten van het 
partnerelement, zoals voorgestaan 
door CDA en VVD, de mogelijkheid 
kleiner maakt om fiscale criteria te 
gebruiken. Als dit juist is, hoor ik 
hierop graag een nadere verduidelij-
king van de staatssecretaris. De 
bruikbaarheid van fiscale criteria op 
dit punt was mij in elk geval niet 
helemaal duidelijk. Weliswaar wordt 
gezegd dat het partnerelement 
volledig ontbreekt, maar in de fiscale 
wetgeving is toch het partnercriterium 
impliciet begrepen in het criterium 

dat men zes maanden lang een 
gemeenschappelijke huishouding 
met iemand moet voeren, die geheel 
of gedeeltelijk fot financiële last van 
betrokkene komt? 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
merk ik nog iets op over het verzor-
gingsforfait in de NWW. In eerste 
termijn heb ik betoogd dat een 
dergelijk forfait wezensvreemd is aan 
de structuur van de werkloosheids-
wetgeving, die in beginsel immers 
het risico van onvrijwillige werkloos-
heid beoogt te dekken. Uit het 
commentaar van de staatssecretaris 
voor emancipatiezaken kan ik 
opmaken dat bovenal emancipatoire 
overwegingen tot deze maatregelen 
hebben geleid. Ik blijf dit een 
onnodige complicering van de 
wetgeving vinden. Daarnaast heb ik 
twijfel geuit over de omvang van de 
doelgroep, gelet op onderzoek ter 
zake. Waarom wordt niet met een 
dergelijke maatregel gewacht, als 
men al vindt dat het in die wet moet 
komen indien er werkelijk behoefte 
aan is. Ik vrees dat ik het antwoord 
van de staatssecretaris al zo'n beetje 
kan raden. 

Alles overziende, moet ik conclu-
deren dat ik mijn eindoordeel over de 
wetsvoorstellen zal moeten opschor-
ten. IK zie de antwoorden van de 
regering met belangstelling tegemoet. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzit ter: De regering zal 
aanstaande maandag in een uitgebrei-
de commissievergadering antwoor-
den. 

De vergadering wordt van 13.10 uur 
tot 13.45 uur geschorst. 

De Voorzit ter: 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. 

[De lijst is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.]3 
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Voorzit ter 

dinsdag 6 mei aanstaande te 
verplaatsen naar woensdag 7 mei 
van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur en 
dan te stemmen over: 
- de UCV-moties Museumbeleid 
(19066) (UCVvan 9 december 
1985): 
- de stelselherziening sociale 
zekerheid (19256 t /m 19261 en 
19 383) en de daarbij voorgestelde 
moties; 
- de wetsvoorstellen Onderwijs 
(18770 , 19 105 en 19222) en de 
daarbij voorgestelde moties (UCV 
van 21 april 1986); 
- de wetsvoorstellen Gemeentelijke 
herindeling (19055 en 19 138); 
- de Meststoffenwet (18 271) 
(UCV's van 14 en 28 april 1986); 
- de eventuele UCV-moties Reorga-
nisatie van de Rijksdienst (UCV van 
28 april 1986); 
- de eventuele UCV-moties PKB-
Kerncentrales (18 830) (UCVvan 6 
mei 1986); 
2. op dinsdag 13 mei aanstaande 
zeer kort plenair te vergaderen vanaf 
10.15 uur en dan te stemmen over: 
- deel E PKB-Kerncentrales (18830) ; 
- deeindstemming over de wetsvoor-
stellen sociale zekerheid (19 256 t /m 
19 261 en 19 383); 
- de eventuele eindstemming over 
de wetsvoorstellen Gemeentelijke 
herindeling (19055 en 19 138); 
- de eventuele eindstemming over 
de wetsvoorstellen Onderwijs 
(18770, 19 105 en 19222) ; 
- de eventuele eindstemming over 
de Meststoffenwet (18 271). 

Ik bepaal, dat een UCV zal worden 
gehouden op dinsdag 6 mei aanstaan-
de van 11.15 tot uiterlijk 23.00 uur 
van de vaste commissie voor 
Economische Zaken over de PKB 
vestigingsplaatsen nieuwe kerncen-
trales (18 830). 

Ik geef het woord aan de heer 
Vermeend, die het heeft gevraagd. 

De heer Vermeend (PvdA): Voorzit-
ter! Mijn fractie heeft er belang bij 
dat het mondeling overleg over de 
aanslagregeling nog op de agenda 
van 7 mei wordt geplaatst. 

De Voorzitter: Ik begrijp dat dit 
debat zeer kort kan zijn. Ik stel voor, 
aan dit verzoek te voldoen met 
spreektijden van twee minuten per 
fractie en dat onderwerp toe te 
voegen aan de agenda van 7 mei. 

Daartoe wordt besloten. 

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

De heer Veldhoen (PvdA): Voorzitter! 
Gisteren heeft de vaste kamercom-
missie voor Milieubeheer een 
mondeling overleg gevoerd met 
minister Winsemius over de locatie-
keuze voor het bedrijf voor de opslag 
van radio-actief afval. De reden 
daarvoor was de brief op stuk 
18 343, nr. 29. Over de voornemens 
in die brief zijn wij het op enkele 
punten niet met de minister eens 
geworden. Wij stellen er prijs op, dat 
de Kamer op redelijk korte termijn 
nog uitspraken doet. Ik verzoek dan 
ook, het verslag van het mondeling 
overleg plenair af te handelen. 
Omdat het vrijwel alleen om het 
indienen van moties gaat, lijkt mij 
een spreektijd van 30 a 45 seconden 
ruim voldoende. Ik zal de moties 
vroegtijdig ronddelen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, ook aan 
dit verzoek te voldoen met spreektij-
den van wel twee minuten per fractie 
en dit onderwerp toe te voegen aan 
de agenda voor 7 mei. 

Daartoe wordt besloten. 

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

De heer Wei jers (CDA): Voorzitter! 
U kondigde aan dat de staatssecreta-
rissen hun antwoord op vragen van 
de Kamer over de sociale zekerheid 
maandag zullen geven. Ik geef u in 
overweging om een eerste aanvang 
van het antwoord heden nog te laten 
plaatsvinden, indien er vanavond 
enige ruimte voor is. 

De Voorzitter: Ik ben daar gaarne 
toe bereid, maar de kans daarop lijkt 
mij minimaal. 

Ik geef het woord aan de heer 
Schutte, die het heeft gevraagd. 

De heer Schutte (GPV): Voorzitter! 
U deed zojuist voor mij plotseling het 
voorstel, de plenaire vergadering van 
6 mei te verschuiven naar 7 mei. 

De Voorzitter: Ik heb hedenochtend 
aan alle leden een schriftelijke 
mededeling rondgestuurd, juist om 
de leden niet te overvallen. 

De heer Schutte (GPV): Misschien 
ligt die mededeling ergens in een 

postvak. In ieder geval is ze niet bij 
mij bezorgd. Los daarvan heb ik er 
met grote tegenzin in berust dat wij 
op 6 mei, terwijl iedereen zijn 
campagne had ingedeeld, een 
plenaire vergadering zouden houden. 
Het heeft erg veel moeite gekost om 
de plannen daaraan aan te passen. 
Nu is die datum heel dichtbij gekomen 
en nu horen wij dat de plenaire 
vergadering niet op 6 mei, maar op 7 
mei wordt gehouden. U zult begrijpen 
dat zeker een kleine fractie op die 
manier redelijkerwijs niet meer kan 
werken. Ik heb de grootst mogelijke 
bezwaren tegen deze verschuiving 
van één dag, omdat je daardoor 
nauwelijks meer in staat bent om een 
goede campagne te voeren. Ik kan op 
7 mei niet bij de vergadering aanwezig 
zijn. 

De Voorzitter: Hebt u een tegenvoor-
stel? 

De heer Schutte (GPV): Het 
handhaven van de 6de mei. Als dat 
niet kan, moet er maar verder 
worden doorgeschoven, maar ik heb 
in dit stadium de grootst mogelijke 
problemen met dit voorstel om nu 
nog te veranderen. 

De Voorzitter: U begrijpt dat er een 
datum voor de vergadering over de 
PKB moest worden gevonden. Het 
Presidium is unaniem tot de conclusie 
gekomen dat die verreweg het beste 
zou kunnen worden gehouden op 
6 mei a.s. 

De heer Schutte (GPV): Er zcuden 
ook op 20 mei stemmingen kunnen 
worden gehouden. Eén dag vóór de 
verkiezingen is naar mijn idee voor de 
meeste mensen nog minder schadelijk 
dan midden in de campagne. Wij 
kunnen het ook na de verkiezingen 
doen. Maar in ieder geval niet op 
7 mei. 

De heer Wi l lems (PSP): Voorzitter! 
U hebt een aantal stemmingen 
aangekondigd. Ik heb u daarbij niet 
horen zeggen: voor zover de behan-
deling zal zijn voltooid. Het laatste 
lijkt mij toch zeer belangrijk bij de 
onderwerpen die aan de orde zijn. 

De Voorzitter: Dat spreekt van zelf. 
Hartelijk dank! 

De heer Wi l lems (PSP): Ja, ook op 
het laatste moment moeten wij de 
puntjes op de i blijven zetten! 

Wij kunnen ons niet verenigen met 
het voorstel, de UCV over de 
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Voorzitter 

kerncentrales op 6 mei te houden. Ik 
begrijp, dat hierover geen discussie 
meer mogelijk is, zodat ik dit als een 
soort stemverklaring zeg. 

Het derde punt betreft de eventuele 
stemmingen die vandaag nog 
plaatsvinden. U hebt voorgesteld, 
deze stemmingen aan het einde van 
de vergadering te houden. 

De Voorzit ter: Dat staat op het 
ogenblik op de agenda. 

De heer W i l l ems (PSP): Inderdaad. 
Ik stel voor, te bezien of de stemmin-
gen niet wat eerder kunnen worden 
gehouden. Gebleken is namelijk dat 
er toch geen stemmingen meer over 
de herindelingsvoorstellen zullen 
worden gehouden. Die stemmingen 
zullen op een later ti jdstip plaatsvin-
den. Dat maakt het voor ons mogelijk, 
bij voorbeeld aan het einde van de 
middagvergadering of aan het begin 
van de avondvergadering - vlak na de 
avondpauze - de geagendeerde 
stemmingen te houden. Ik stel voor, 
ze aan het einde van de middagver-
gadering te houden. 

De Voorzitter: De gang van zaken is 
als volgt geweest. Oorspronkelijk 
was het de bedoeling, vandaag alle 
discussies af te ronden en daarna 
nog één keer terug te komen voor de 
stemmingen, inclusief de eindstem-
ming over de voorstellen tot gemeen-
telijke herindeling. Zodoende had 
vanavond over de voorstellen tot 
gemeentelijke herindeling moeten 
worden gestemd. Nu er na vandaag 
nog twee plenaire vergaderingen 
zullen worden gehouden, is het 
laatste niet meer nodig. Er hoeft nu 
vanavond niet meer over de herinde-
lingsvoorstellen gestemd te worden. 
Toen deze ontwikkeling zich op het 
laatste moment voordeed, heb ik niet 
meer het voorstel durven doen, de 
afspraken die de leden hadden 
gemaakt opnieuw te doorkruisen. Als 
de Kamer nu echter het initiatief 
neemt om de stemmingen die zijn 
geagendeerd voor het einde van de 
vergadering, aan het einde van de 
middagvergadering of aan het begin 
van de avondvergadering te houden, 
dan heb ik daar geen bezwaar tegen. 

De heer Me i je r (PvdA): Wij zouden 
een probleem hebben - maar dat is 
oplosbaar - met een voorstel tot 
wijziging van het tijdstip waarop de 
stemmingen worden gehouden. Wi j 
willen in fractieverband de gelegen-
heid hebben, ons te beraden over 

enige voorstellen. Daarvoor zal op z'n 
vroegst de avondpauze gebruikt 
kunnen worden. Als het komt tot een 
voorstel tot wijziging van het ti jdstip 
waarop de stemmingen worden 
gehouden, dan hebben wij een 
voorkeur voor het stemmen aan het 
begin van de avondvergadering. 

De heer Eversdijk (CDA): Ik vind dat 
een heel billijke vraag. 

Als de stemmingen over de 
herindelingsvoorstellen niet heden 
worden gehouden, zouden wij 
kunnen overwegen - mede met het 
oog op de mensen die hiervoor naar 
Den Haag reizen - wél over de 
amendementen te stemmen, maar 
niet de eindstemming te houden. 

De Voorzitter: Dat is ook de 
bedoeling. Ik heb voorgesteld, op 
7 mei over de amendementen te 
stemmen en de eindstemming 
eventueel - dus als dat nodig is - op 
13 mei te houden. 

Ik wijs erop, dat er naast de voor 
heden geagendeerde stemmingen 
niets bij is gekomen. Er zal waarschijn-
lijk ook niets meer bij komen. 

Ik stel nader voor, deze stemmingen 
aan het begin van de avondvergade-
ring te houden. Dat zal vrij vroeg zijn, 
namelijk ongeveer om half zeven of 
zeven uur. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord 
aan mevrouw Beckers-de Bruijn, die 
het heeft gevraagd. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! Ik zou graag weten wat 
uw taxaties zijn ter zake van de twee 
UCV's over de sociale zekerheid. Als 
daar nog de tweede termijn van 
behandeling van de Invoeringswet bij 
komt en het antwoord in tweede 
termijn van de staatssecretaris ter 
zake van de sociale-zekerheidswetten, 
dan moeten wij constateren dat het 
niet klaar zal komen. Heb ik het goed 
dat dan de enige praktische mogelijk-
heid nog is, een tweede UCV op 
6 mei te houden over de sociale 
zekerheid? Als dat zo is, kunnen wi j 
daar rekening mee houden. 

De Voorzitter: Nee, dat kan niet. 
Wi j hebben dit in het Presidium 
onder ogen gezien. Op 6 mei wordt 
de UCV over de PKB gehouden, 
terwijl ook de Eerste Kamer op die 
datum vergadert. Daarmee is de 
capaciteit van de Stenografische 
dienst uitgeput, misschien met 

uitzondering van twee of drie uren in 
de ochtend. Ik kan niet overzien of 
28 en 29 april samen onvoldoende 
zijn. Er zijn nogal wat amendementen 
ingetrokken. Misschien valt het dus 
mee. In het Presidium is opgemerkt, 
dat een eventuele uitloop zou kunnen 
zijn: vrijdag 2 mei. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Voorzitter! Mijn tweede vraag is, 
waarom u op 7 mei de vergadering 
tot 23.00 uur hebt geagendeerd. Is 
dat nodig? 

De Voorzi t ter: Ik hoop het niet. Ik 
hoop, dat wij er 's middags uitkomen. 
Het gaat echter om nogal wat 
stemmingen. Well icht komt er een 
heropening. Het is echter alleen maar 
veiligheidshalve. 

De heer Schutte (GPV): Voorzitter! 
Ik heb bezwaar gemaakt tegen het 
verschuiven van de vergadering van 
6 mei. Mijn voorstel blijft, het 
handhaven van de datum van 6 mei. 
Wilt u een PKB-UCV houden, dan kan 
dié naar mijn gevoel op de zevende 
mei gehouden worden. Wat mij 
betreft, kunnen stemmingen op de 
dertiende mei plaatsvinden, met 
eventueel een tweede gelegenheid 
op 20 mei. Aldus zijn er nog moge-
lijkheden genoeg. 

De Voorzitter: Het bezwaar daarvan 
is, dat dan de Eerste Kamer er niet 
meer aan toekomt. Dat was het 
argument, maar ik begrijp dat u daar 
niet gevoelig voor bent. Wenst u hier 
stemming over? 

De heer Schutte (GPV): Ja, Voorzit-
ter! 

De Voorzitter: Ik breng in stemming 
mijn voorstel, plenair te vergaderen 
op 7 mei. 

Ik merk op, dat de fractie van de 
EVP en de leden Scholten, Wagenaar, 
Janmaat en Van der Spek afwezig 
zijn. 

Ik constateer, dat de aanwezige 
leden van de fracties van het GPV, de 
SGP en de PPR tegen dit voorstel 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Ook constateer ik, dat mijn tweede 
voorstel, op dinsdag 13 mei aanstaan-
de plenair te vergaderen, eveneens is 
aanvaard. 
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Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Gemeente l i jke 
herindeling van de Bommeler-
waard (19055) . 

De Voorzitter: Ik stel de volgende 
procedure voor. Wi j houden eerst de 
eerste termijn van de zijde van de 
Kamer over de Bommelerwaard en 
daarna de eerste termijn van de zijde 
van de Kamer over de Midden-Betu-
we. Vervolgens vindt de schorsing 
voor de avondpauze plaats. Na de 
avondpauze antwoordt de regering 
over de Bommelerwaard en vindt 
aansluitend de tweede termijn plaats. 
Vervolgens antwoordt de regering 
over de Midden-Betuwe en vindt 
aansluitend de tweede termijn plaats. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Van der Heijden (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Vandaag 
discussiëren wij voor het laatst in 
deze kabinetsperiode over gemeente-
lijke herindeling. De eerste gedachte 
die zich opdringt, is dat wij minister 
Rietkerk daarin node missen, in de 
eerste plaats als mens, maar vandaag 
ook als bestuurder. Je zou kunnen 
zeggen dat met zijn onverwacht en 
ontijdig overlijden ook de dialoog 
over de herindeling in deze kabinets-
periode abrupt is afgebroken. Mijn 
fractie wil haar spijt daarover graag 
nog een keer tot uitdrukking gebracht 
zien. 

De laatste discussie die wij nu 
voeren, met zijn opvolger, minister 
De Korte, is meer dan een routineklus-
je, alhoewel het straffe tijdschema 
dat wij ons moeten opleggen, ervoor 
zorgt dat zowel in de Bommelerwaard 
als in de Midden-Betuwe dan toch 
tenminste een einde komt aan 
onzekerheid. Het noodwetje over het 
uitstel dwingt ons daar ook toe. 

Geen routineklus dus, omdat het 
denken over de gemeentelijke 
herindeling in de laatste maanden 
opnieuw een opmerkelijke ontwikke-
ling doormaakt. Was in maart vorig 
jaar duidelijk dat zowel de regering, 
als de PvdA, als de VVD nog pal 
stonden achter het herindelingsbeleid 
dat in principe grootschalig, systema-
tisch en streekgewijs is - waar-
bij dan het systematische vooral 
gebaseerd was op globale criteria - , 

nu tekent zich af dat PvdA en VVD 
daar ten minste meer genuanceerd 
over gaan denken. Kijkende naar de 
PvdA, mocht ik vaststellen dat het 
bestuur van de PvdA nog steeds voor 
streekgewijze herindeling was, maar 
dat ook daar al het inzicht aan het 
doordringen was dat de nu geldende 
criteria toegepast zouden moeten 
worden op de regionale taakstelling 
en de plaatselijke problematiek. 

In het programma staat dan ook, 
dat gemeentelijke herindeling plaats 
moet vinden als gemeenten het 
willen - dat is al heel opmerkelijk - of 
als de provinciale of landelijke 
overheid kan aantonen dat het 
noodzakelijk is. Ik zou het geheel 
kunnen samenvatten met een 
knelpuntenbenadering. Ook de VVD 
wijzigt zijn denken. Bewijs daarvoor 
wordt onder meer gevormd door de 
beschouwingen tijdens een VVD-bij-
eenkomst op 17 februari in Scherpen-
zeel. Daar zegt de heer Wiegel - toch 
bepaald niet een van de onbelangrijk-
ste VVD-ers - over de effecten van 
herindeling, dat het getalscriterium 
van 10.000 inwoners niet meer 
doorslaggevend is. Soms, zegt de 
heer Wiegel, is het noodzaak een 
grotere gemeente te maken van bij 
voorbeeld 15.000 inwoners, soms 
kan het evengoed 7800 zijn. Belang-
rijker nog is, dat hij erkent dat het 
bepalen vooraf van de beoogde 
voordelen van gemeentelijke herinde-
ling, toch eigenlijk natte-vingerwerk 
is. 

Maar, Voorzitter, eigenlijk is het 
nog veel erger wat de heer Wiegel 
daar zegt. Want in het slot van zijn 
betoog heeft hij zich eigenlijk voor 
het herindelingsbeleid verontschul-
digd met een verwijzing naar de 
ambtenaren en met de opmerking: 
kijk daartoe heb ik mij laten verleiden. 
En dat werd bezegeld met een 
knipoog in de richting van de 
aanwezige ambtenaren. Ook de VVD 
als partij wijzigt zijn denken. Het 
bewijs daarvoor wordt geleverd door 
de opvattingen die je kunt vinden in 
het parti jprogramma, waar men 
weliswaar nog steeds van mening is 
dat er gemeenten moeten komen 
met voldoende omvang, maar ook 
hier is de stelligheid verdwenen. 

Ik zou uit het partijprogramma van 
de VVD willen concluderen, dat het 
automatisme er toch een beetje af is. 
Waar het om begonnen is: meer 
bestuurskracht, een beter financieel 
draagvlak, meer dienstverlening, 
uitgebreidere voorzieningen, meer 
deskundigheid en dergelijke, zijn 

zaken die eigenlijk bij die kleine 
gemeenten voortreffelijk in orde zijn. 
Steeds minder wordt duidelijk 
waarom het veranderd moet worden. 
Met enige cynisme, zou je immers 
kunnen zeggen, dat dezelfde bestuur-
ders met dezelfde ambtenaren, met 
dezelfde reeds aanwezige voorzienin-
gen, hetzelfde werk doen maar aleen 
met een grotere gemeentegrens. 

Mijnheer de Voorzitter! Het 
wijzigen in het politiek denken wordt 
niet alleen gedragen door plaatselijke 
bestuurders die al zo lang bij hun 
partijen aandringen om tot een ander 
beleid te komen. Ook meer weten-
schappelijke rapportage geeft aan 
dat het niet goed gaat met het 
gemeentelijke herindelingsbeleid tot 
nu toe. Met het oog op de tijd neem 
ik als richtpunt een belangrijk 
rapport: het rapport van Twijnstra en 
Gudde uit 1984. Hoe je ook naar dit 
rapport kijkt - Binnenlandse Zaken 
beschouwt het rapport als een 
onderheiing van haar beleid - je kunt 
niet zeggen dat er echt harde 
argumenten zijn aan te wijzen voor 
streeksgewijze herindeling. Je kunt 
wel op grond van dit rapport zeggen, 
dat er op basis van knelpunten heel 
goed lokale wijzigingen zouden zijn 
aan te brengen. Het rapport heeft er 
ook toe geleid, dat er wel degelijk 
argumenten zijn aan te voeren voor 
herindeling om tot beter maatschap-
pelijk en bestuurlijk functioneren te 
komen. 

Maar dit kan uitgerekend niet op 
basis van het globaal hanteren van 
algemene uitgangspunt. Bovenal 
heeft het rapport tot de conclusie 
geleid, dat de positieve effecten van 
de herindeling maar mager zijn. Ik 
breng een uitspraak in herinnering 
van de wetenschappelijk onderzoeker 
Derksen uit 1981, die toen conclu-
deerde, dat gemeentelijke herindeling 
vaak wordt gevolgd door totaal 
andere situaties dan die men heeft 
verwacht en beoogd en zeker dat ze 
niet eenduidig positief te noemen 
zijn. Het vreselijke, mijnheer de 
Voorzitter, is dat als wij vandaag naar 
de Bommelerwaard en de Midden-Be-
tuwe kijken er naar verwachting, 
nauwelijks een beter beeld is op te 
roepen. 

Financieel gaat het al helemaal 
niet goed. Dat komt er dan nog bij. In 
het Maandblad voor Overheidskunde 
van februari van dit jaar, schrijft de 
organisatie-adviseur Kersten dat 
bijna alle gerenommeerde bestuurs-
kundigen constateren dat er nog 
steeds geen empirisch onderzoek 
bestaat op grond waarvan het etiket 
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Van der Hei jden 

'onvoldoende bestuurskracht' geplakt 
zou mogen worden op ruim de helft 
van onze gemeenten. Ook zegt hij, 
dat de argumentatie voor de effecti-
viteit van de gemeentelijke fusie - zo 
moeten wij het maar noemen - moet 
worden bestreden. Met kleine 
aanpassingen van de oproep die de 
heer Kersten in dat artikel plaatst, wil 
ik hieraan de vraag toevoegen: is 
gemeentelijke herindeling hier nog 
steeds beleid, of wordt er ook over 
nagedacht? 

De voorganger van de huidige 
minister van Binnenlandse Zaken was 
uitdrukkelijk van mening dat gemeen-
ten leiding moeten kunnen geven aan 
het realiseren van ingrijpende 
structurele wijzigingen in de maat-
schappij. Voor het binnenlands 
bestuur valt dat inmiddels allemaal 
wel mee, want het afblazen van de 
reorganisatie van het binnenlands 
bestuur en het aannemen van de 
huidige Wet gemeenschappelijke 
regelingen geven aan, dat de 
noodzaak om alle gemeenten in 
Nederland in omvang als het ware op 
maat te snijden - het idee is gebaseerd 
op het misverstand dat partt ime 
gemeentebestuurders die met behulp 
van kleine apparaten geen volwaardi-
ge rol in de nationale bureaucratie 
zouden kunnen spelen - wel achter-
haald is. 

Ik kom tot een afronding van mijn 
algemene verhaal. Ik zou dat ove-
rigens met het grootste gemak nog 
uren voort kunnen zetten. Ik conclu-
deer, dat de toenemende twijfel over 
het nut van de huidige opzet van de 
herindeling zoveel politieke relevantie 
heeft gekregen, dat je in redelijkheid 
niet aan zeer ingrijpende aanpassin-
gen op het herindelingsbeleid voorbij 
zult kunnen gaan. Dat geldt dan met 
name voor de formatie. 

Mij nu buigend over de herindeling 
van de Bommelerwaard, wordt ik het 
eerst geconfronteerd met enkele 
stellige uitspraken van het provinciaal 
bestuur van Gelderland dat bij 
verschillende gelegenheden nogal 
uitdrukkelijk heeft geëist dat de 
Tweede Kamer zich aan de marginale 
toetsing zou moeten houden en dat 
het niet aangaat een voorstel dat in 
de pijplijn zit te toetsen aan inmiddels 
betere inzichten. 

Ik zou daar wel enig begrip voor 
hebben als er maar een poging was 
gedaan om ten minste te verantwoor-
den waarom in een gebied met 
30.000 inwoners gemeentelijke 
samenvoeging moet plaatsvinden op 
basis van die gewraakte, algemene 

en globale criteria. Die poging is 
eigenlijk niet gedaan. In wezen is het 
voorstel dat nu voor ons ligt, geba-
seerd op het criterium van het 
inwonertal. Dat inwonertal zou voor 
de huidige gemeente te laag zijn en 
dus moet het tot de wijziging van het 
gemeentelijk kaartbeeld leiden. 

Zo is er dan de driedeling tot 
stand gekomen. Mijn fractie is van 
mening, zeker ook luisterend naar de 
voorstellen van de gemeenten en 
wegend wat zij als hun eerste en 
tweede voorkeur naar voren hebben 
gebracht, dat er iets gedaan moet 
worden. Hedel en Ammerzoden 
samenvoegen zou denkbaar zijn, ook 
waar men bij voorbeeld van de 
knelpuntenbenadering uitgaat. Het 
CDA heeft dat steeds willen doen. 
Ook bij een knelpuntenbenadering 
zou een procedure gevolgd moeten 
worden waarbij de gemeentebesturen 
er samen over nadenken welke 
mogelijkheid gewenst is. Dat zou 
volledig in overeenstemming zijn met 
hetgeen is verwoord in het parti jpro-
gramma van de Partij van de Arbeid. 

Voor Rossum, Heerewaarden en 
Zaltbommel geldt hetzelfde, hoewel 
mij tegengeworpen kan worden, dat 
het karakter van deze drie gemeenten 
geen aanleiding geeft tot samenvoe-
ging. Maar goed, ik wil maar zeggen 
dat je genuanceerd moet denken en 
dat het niet redelijk is herindeling 
altijd af te wijzen, zelfs al ligt dit in 
een individueel geval niet voor de 
hand. 

Door de minister is dus driedeling 
voorgesteld. Volgens de fractie van 
het CDA is hooguit een vijfdeling op 
zijn plaats. Argumenten daarvoor zijn 
in ruime mate aan te geven. Dat 
heeft mijn fractie trouwens uitvoerig 
in de schriftelijke voorbereiding bij dit 
wetsontwerp gedaan. 

Kort samengevat komt de argumen-
tatie op het volgende neer. Alle door 
ons vijf voorgestane gemeenten 
hebben een inwonertal dat voldoende 
is om aan de eisen die blijkbaar aan 
een moderne gemeente gesteld 
mogen worden te kunnen voldoen. 
De praktijk leert in ieder geval dat 
alles voorhanden is wat er moet zijn, 
terwijl niet de verwachting kan 
bestaan dat bij een vijfdeling niet alle 
overheidsdiensten op het gewenste 
niveau kunnen worden aangeboden. 
Vergis ik mij daarin, dan zou mij dat 
uitvoerig uitgelegd moeten worden. 

Bovendien past een vijfdeling van 
de Bommelerwaard uitstekend in de 
algemene benadering die de fractie 
van het CDA voorstaat in deze 
periode van kentering. Dat is zo 

kleinschalig mogelijk overeind 
houden wat verantwoord is, geen 
rekening houden met de 10.000 
inwoners als ijkpunt, c.q. criterium en 
het afwijzen van samenvoeging van 
gemeenten die naar aard, structuur 
en bevolkingsopbouw te zeer 
verschillen. In die opzet past ook 
onze opvatting over Brakel en 
Kerkwijk die apart moeten blijven en 
Maasdriel dat onaangetast moet 
blijven. Hedel en Ammerzoden 
vormen, zoals gezegd, een beter te 
verdedigen koppel. 

Met het oog op de tijd wil ik nog 
enkele zeer korte opmerkingen 
maken over de financiën. Steeds 
meer komt in het licht te staan dat de 
financiële situatie van de samenge-
voegde gemeenten niet rooskleurig is 
en als wij naar de Bommelwaard 
kijken is dat in structurele zin of in-
cidentele zin, maar in alle gevallen 
worden de lasten van de burgers 
verzwaard. 

In een financieel deelonderzoek in 
Noord-Holland, het zogenaamde 
Akersloot-onderzoek, werd geconsta-
teerd dat de verhoogde apparaatskos-
ten nog niet leiden tot een hoger 
voorzieningenpeil en dat er in feite 
veel meer geld zou moeten zijn voor 
de her in te delen gemeenten zoals 
daar wordt voorgesteld. Dat lijkt dus 
niet op financiële voordelen. Van de 
herindeling in Zuid-Limburg is 
bekend dat de gemeentelijke 
belastingen alleen maar gestegen 
zijn. Dat lijkt dus ook niet op voordeel 
voor de burger. Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken verdedigt zich 
graag tegen dit soort aanvallen met 
de theorie over de besparing van de 
bestuurskosten en daar scoren zij 
goed mee, want raadsleden worden 
gedeeltelijk overbodig, evenals 
burgemeesters, gemeentesecretaris-
sen en wethouders, voor wie ove-
rigens het wachtgeld ruim door het 
rijk betaald wordt, hetgeen geen 
echte besparing oplevert, zeker niet 
op korte termijn. Het is echter waar 
dat het Gemeentefonds daarmee niet 
wordt belast. 

Het feit dat een nieuw gemeente-
bestuur, veelal gehuisvest in een 
nieuw of nieuw aan te passen 
gebouw, ook geld kost, verdedigt 
Binnenlandse Zaken graag met de 
woorden: dat kan toch makkelijk uit 
de reserves betaald worden. Daarbij 
wordt genegeerd dat de gemeenten 
die reserves vaak door een zorgvuldig 
beleid hebben opgespaard en met 
een heel andere bedoeling dan 
waarvoor ze nu worden aangewend. 
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Van der Hei jden 

Conclusie: de hoge bestuurskosten 
van die kleine gemeenten gaan per 
saldo echt naar beneden. Daarop 
mikt Binnenlandse Zaken. Is dat ook 
zo? Indien gekeken wordt naar de 
post algemeen beheer dan is de 
uitgave per inwoner voor het bestuur 
van een gemeente met minder dan 
5.000 inwoners f 3 2 8 , terwijl dat voor 
gemeenten met een inwonertal 
tussen 10.000 en 20.000 inwoners 
f 253 is. Om de gedachten te 
betalen, is dat dus een verschil van 
f 7 5 . Dat is indrukwekkend. Maar, 
kijken wij echter naar de algemene 
uitgaven van dezelfde gemeenten, 
dan praten wij over f 2 8 3 8 voor de 
kleine gemeenten tegenover f 2799 
voor de middelgrote gemeenten 
tussen 10.000 en 20.000 inwoners in 
het aller, allergunstigste geval. 

Normaal is eigenlijk f 3600. Wat ik 
hiermee wil zeggen is, dat het 
financiële gehannes waarmee alles 
verantwoord moet worden, kan 
worden samengevat als: veel gedoe 
om niets! Het lijkt mij niet goed, nu 
gedetailleerd de door mijn fractie 
voorgestane splitsing van Hedel en 
Ammerzoden enerzijds en Maasdriel 
anderzijds en de ondersteunde 
splitsing van Brakel en Kerkwijk in 
detail te noemen, maar evident 
treedt toch aan het licht dat de 
samenvoeging van Brakel en Kerkwijk 
ertoe leidt, dat ondanks de steun van 
Binnenlandse Zaken met een extra 
bedrag van 1,6 min., de nieuwe 
gemeente toch kan rekenen op een 
incidenteel tekort van enige tonnen 
dat dan door de burgers moet 
worden opgebracht. 

Het structurele tekort zal circa 1,5 
ton zijn. Bij een zelfstandig laten, zal 
dit alles niet of nauwelijks optreden. 
Opvallend daarbij is overigens dat 
het provinciaal bestuur deze cijfers in 
grote mate schijnt te ondersteunen 
en ook een beroep doet op het Rijk 
om tot extra financiële middelen te 
komen. Duidelijk blijkt voorts dat de 
nieuwe gemeente Maasdriel voor 
aanzienlijk grotere problemen komt 
te staan dan wanneer het zelfstandig 
zou blijven. Ook hier weer, overdreven 
incidentele en structurele frictiekos-
ten, die te zamen in de miljoenen 
lopen. Of dat nu helemaal in de 
miljoenen loopt, wil ik niet zeggen. 
Dat het echter meer en meer lasten 
voor de burgers meebrengt, is 
evident. Dat kan niet de bedoeling 
zijn. 

Ik kom tot de slotconclusie. Mijn 
fractie is van mening dat een 
vijfdeling van de Bommelerwaard 

zeer wel te verdedigen is met tal van 
harde argumenten. Het CDA is dan 
ook vast van plan het door mij 
ingediende amendement op stuk nr. 
11, strekkende tot het zelfstandig 
laten van de gemeente Maasdriel, 
hier met kracht te (blijven) verdedigen. 
Tevens zullen wij het amendement 
van de heer Van Rossum op stuk nr. 
10, dat ten doel heeft Brakel en 
Kerkwijk zelfstandig te houden, met 
die zelfde spirit proberen overeind te 
houden. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Na een lange 
voorgeschiedenis vragen de bestuur-
ders en eigenlijk ook de gehele 
bevolking van de Bommelerwaard 
om duidelijkheid. Het nog langer in 
onzekerheid verkeren inzake de 
gemeentelijke toekomst werkt 
frustrerend en bestuurlijk ook 
verlammend. Bovendien dwingt de 
noodwet ook de Kamer tot haast. 
Over de snelheid van afhandelen 
bleek gelukkig een kamerbrede 
overeenstemming, echter niet over 
de wijze waarop die herindeling moet 
worden afgehandeld. 

Het wetsvoorstel gaat duidelijk uit 
van een driedeling van de Bomme-
lerwaard. De minister schaart zich 
daarbij achter het provinciaal bestuur 
van Gelderland, dat zich volgens de 
minister uitstekend van zijn taak heeft 
gekweten. Het is dan wel de vraag 
welke taak die provincie had. Die 
taak is genoemd in een brief van een 
voor-vorige ministervan Binnenland-
se Zaken, namelijk de heer Wiegel, 
waarin het magische getal van 
10.000 inwoners voor een heringe-
deelde gemeente stond. 

Welnu, die minister - misschien 
heeft hij er nu spijt van - stelde als 
taak 10.000 inwoners. De huidige 
minister constateert dat volgens dit 
voorstel de heringedeelde gemeenten 
in de Bommelerwaard mee.' dan 
10.000 inwoners hebben, dus heeft 
de provincie haar huiswerk goed 
gedaan. Ja, als je eerst de provincie 
opdraagt om het 10.000 te maken en 
je zegt vervolgens dat het is gedaan, 
dan is de cirkel rond. Dat is natuurlijk 
wel een beetje een wonderlijke 
redenering. De algemene basis kan 
misschien bij deze nieuwe minister 
nog eens heroverwogen worden. Ik 
meen dat wij daarmee een hele winst 
zouden boeken. 

Het is vanaf het begin duidelijk 
geweest dat de SGP fractie zich 
steeds tegen dat magische getal 

heeft verzet. Er is zelfs een brochure 
van de SGP over verschenen. 
Grenzen van gemeenten zijn bepaald 
niet heilig. Het kan nuttig zijn, als een 
gemeenten geen bouwterrein meer 
heeft en op het grondgebied van een 
buurgemeente gaat bouwen, de 
grenzen te wijzigen. Ik denk aan het 
voorstel Albrandswaard. Het kan 
nodig zijn voor industrie-uitbreiding. 
Ik denk aan het voorstel Gilze-Rijen. 
Het kan zijn dat bochten van rivieren 
worden afgesneden. 

Ik denk aan de vroegere Maaska-
nalisatie, waardoor bij voorbeeld het 
vroegere Brabantse dorp Alem aan 
de Bommelerwaard werd toegevoegd. 
Er zouden naar de mening onze 
fractie veel meer grensverleggingen 
plaats moeten hebben, indien er 
duidelijke barrières door een gebied 
worden gelegd in de vorm van bij 
voorbeeld kanalen - ik denk dan aan 
het Amsterdam-Rijnkanaal; wij 
komen er vandaag vast nog meer 
over te spreken - doorgaande 
autosnelwegen of spoorlijnen. Dat 
zou de duidelijkheid ten goede 
komen. 

In enkele gevallen kan het nodig 
zijn om de allerkleinste gemeenten 
met andere te combineren. Gemeen-
ten als de oude gemeente Vlist en de 
gemeente Staverden met minder dan 
1000 inwoners zijn op den duur niet 
te handhaven. In het gebied waarover 
wij nu spreken is de gemeente 
Heerewaarden met 1 145 inwoners 
ook in de ogen van onze fractie een 
gemeente welke met sterk toenemen-
de taken zelfstandigheid niet zal 
kunnen handhaven. Bij de gemeente 
Rossum met 2860 inwoners kan dit 
mogelijk nog wel. Het roept voor de 
nabije toekomst echter vragen op. 
Mogelijk zou samenvoeging met 
Heerewaarden hier een oplossing 
bieden. 

In ieder geval geeft de samenvoe-
ging van de huidige gemeenten 
Hedel en Ammerzoden voldoende 
soelaas om in dit plattelandsgebied 
alle bestuurlijke problemen op te 
lossen. De zelfstandigheid van 
Maasdriel is voor onze fractie in het 
geheel niet in het geding, gelet op 
het aantal inwoners, de oppervlakte, 
de bestuurlijke structuur en de 
onderlinge samenhang. 

In verband met de aanleg van de 
autosnelweg Utrecht- 's-Hertogen-
bosch is er slechts behoefte aan een 
kleine grenscorrectie tussen de te 
handhaven gemeente Maasdriel en 
de oude gemeente Hedel. In het 
ingediende amendement van collega 
Van der Heijden is hiermee in goede 
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Van Rossum 

samenwerking volledig rekening 
gehouden. 

Wij zijn de minister erkentelijk voor 
het vele werk dat hij heeft laten 
verrichten om na te gaan, hoe deze 
gewijzigde herindeling voor de 
onderscheidene gemeenten financieel 
uitwerkt. Misschien moet ik zeggen: 
'de staatssecretaris', want diens taak 
is het. Daaruit blijkt duidelijk dat op 
den duur de gecombineerde gemeen-
ten op iets grotere inkomsten mogen 
rekenen. De gemeenten rekenen ons 
echter duidelijk voor, dat deze 
grotere inkomsten ook dringend 
nodig zijn voor hogere reiskosten 
- de oppervlakte wordt groter - , 
hogere inschaling van salarissen, 
hogere huisvestingskosten enzo-
voorts. Met andere woorden: de 
schaalvoordelen worden sterk in 
twijfel getrokken en dat is ook bij 
vroegere herindelingen eigenlijk altijd 
tot uitdrukking gekomen. 

Terecht zegt de minister in de 
stukken: bij gemeentelijke herindeling 
is het laatste woord niet aan de 
gemeenten. Naar de mening van onze 
fractie mag, nee moet, met steekhou-
dende argumenten van verstandige 
gemeentebesturen wel degelijk 
rekening gehouden worden. Daarbij 
heb ik ook het oog op twee grote 
landelijke gemeenten, Brakel en 
Kerkwijk, met beide een oppervlakte 
van ongeveer 3800 hectare en rond 
de 6000 inwoners. Het zijn beide 
gemeenten met een uitgesproken 
plattelandskarakter, gemeenten die 
goed functioneren. Beide liggen vele 
kilometers langs de Waal. Zoals 
bekend zijn of worden de dijken da?r 
verhoogd en verzwaard. Dit is geen 
eenvoudige opgave voor gemeenten 
met veel di jkbebouwing. Beide 
gemeenten hebben zeer ingrijpende 
ruilverkavelingen achter de rug, met 
uitgebreide boerderijverplaatsingen 
en aanleg van wegen en watergangen. 
De gemeentebesturen hebben 
getoond, op weinig bureaucratische 
wijze zeer ingewikkelde bestuurspro-
blemen doelmatig te kunnen oplos-
sen. Bij grotere gemeenten gaat dat 
dikwijls veel ingewikkelder, bureau-
cratischer en dus duurder in zijn 
werk. Ik heb daar in de loop der jaren 
enige ervaring mee opgedaan. 

Gelet op de duidelijk aanwezige 
bestuurskracht, heeft onze fractie er 
dan ook geen behoefte aan, deze 
gemeenten samen te voegen en is 
dus een amendement ingediend om 
Brakel en Kerkwijk zelfstandig te 
laten, zij het met een kleine grenswij-
ziging, die een in de ruilverkaveling 

tot stand gekomen brede vliet, die 
het water naar het gemaal 'De 
Baanbreker' voert, als gemeentegrens 
laat fungeren voor de toekomst. 
Financieel draaien deze gemeenten 
thans goed. Schaalvergroting zal hier 
ook inkomensverhogend werken voor 
de gemeenten, maar de kosten zullen 
zeker wat betreft reiskosten en 
andere uitgavencomponenten, 
zodanig stijgen dat de samenvoeging 
om financiële reden bepaald niet 
dwingend nodig is. 

Mijnheer de Voorzitter! Onze 
fractie kiest dus om bestuurlijke 
redenen duidelijk voor een vi j fdel ing; 
zij zou zelfs eigeniijk nog wel verder 
wil len gaan, als u bedenkt, hoe zwaar 
het emotioneel valt, als Van Rossum 
mede moet helpen om de gemeente 
Rossum op te heffen. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Het zal inderdaad wel een 
verdrietig moment moeten zijn voor 
collega Van Rossum om te ervaren 
dat, op het moment waarop hij de 
Kamer straks gaat verlaten, ook de 
gemeente die zijn naam draagt, 
ophoudt te bestaan. Zo gaat het 
echter in het leven! 

De fractie van de RPF heeft in de 
afgelopen jaren verschillende malen 
tot uitdrukking gebracht, geen 
voorstander te zijn van grootschalige 
streeksgewijze gemeentelijke 
herindeling. Ik betreur het dan ook 
dat zo kort voor de kamerverkiezingen, 
met een overvolle agenda, nog hals 
over kop moet worden gesproken 
over de gemeentelijke herindeling 
van twee bij uitstek landelijke 
gebieden als de Bommelerwaard en 
de Midden-Betuwe. 

Achteraf gezien heeft de Kamer 
zichzelf met handen en voeten 
gebonden toen in december het 
noodwetje werd aangenomen, waarin 
werd bepaald dat de reguliere 
gemeenteraadsverkiezingen in de 
Bommelerwaard en de Midden-Betu-
we niet zouden worden gehouden 
met het oog op de komende herinde-
ling. Er valt nu well icht niet te 
ontkomen aan herindeling, tenzij de 
plannen alsnog door de Kamer 
zouden worden afgewezen. 

Dat verwacht ik overigens niet, 
alhoewel mijn fractie dat zou 
toejuichen, al gebiedt de eerlijkheid 
te zeggen dat de voorstellen van het 
provinciaal bestuur van Gelderland in 
redelijkheid voldoen aan de criteria 
die een politieke meerderheid in dit 
huis een- en ander maal heeft 
vastgesteld. 

Dat alles laat onverlet ons recht 
om te proberen wijzigingen in de 
herindelingsvoorstellen aan te 
brengen en wel zodanig dat deze nog 
enigszins tegemoet komen aan de 
wensen en verlangens van zowel de 
burgers als de bestuurders in de 
desbetreffende regio. Minister De 
Korte, die voor zover ik weet vandaag 
zijn debuut maakt in deze Kamer als 
ministervan Binnenlandse Zaken... Ik 
zie hem neen schudden. In dat geval 
krijgt hij achteraf mijn complimenten. 
Minister De Korte zal ongetwijfeld op 
de hoogte zijn van de scherpe kritiek 
die er zowel in de Bommelerwaard 
als in de Midden-Betuwe is geleverd 
op de voorliggende plannen. 

Ik begin met enkele opmerkingen 
over de voorgestelde gemeentelijke 
herindeling van de Bommelerwaard. 
Het kost mij geen moeite de minister 
toe te geven dat er zich in deze regio 
enkele bestuurlijke knelpunten 
voordoen. Dat is geen kritiek op de 
huidige bestuurders, laat dat duidelijk 
zijn, maar gelet op de zwaarder 
wordende taken en het takenpakket 
van de gemeentelijke bestuurders 
kan toch niet in rede worden volge-
houden dat gemeenten als Rossum 
en Heerewaarde met respectievelijk 
2900 en 1200 inwoners voldoende 
draagkracht hebben om ook in de 
toekomst volwaardig te functioneren. 
Met alle respect voor het feit dat 
beide gemeenten wel financieel 
gezond zijn en de inwoners geen 
klachten hebben over het functione-
ren van het gemeentelijk apparaat. In 
iets mindere mate geldt hetzelfde 
voor Ammerzoden met 4000 en 
Hedel met 3600 inwoners. Het zijn 
knelpunten maar zeker geen spoedei-
sende herindelingsgevallen. 

Die indruk wordt wel gewekt met 
de voorliggende voorstellen. Nu het 
kabinet herindelingsplannen op tafel 
heeft gelegd die door de provincie 
Gelderland zijn voorbereid en die wij 
in wetgeving moeten vastleggen, is 
de fractie van de RPF de mening 
toegedaan dat de voorstellen zodanig 
moeten worden bijgesteld dat meer 
recht wordt gedaan aan het landelijk 
karakter van de streek en de wens 
van de inwoners. Dat laatste lijkt mij 
niet meer en niet minder dan een 
democratisch recht. 

De minister stelt in navolging van 
de provincie voor het aantal gemeen-
ten in de Bommelerwaard terug te 
brengen van acht naar drie. Aan de 
ene kant is overwogen de Bomme-
lerwaard onder te brengen in een 
gemeente en anderen hebben het 
pleit gevoerd voor een vier of een 
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Leerling 

vijfdeling. Mijn fractie acht het 
vormen van een gemeente absoluut 
ongewenst en is dan ook blij dat dit 
voorstel, waarvoor Zaltbommel zich 
sterk heeft gemaakt, niet is gehono-
reerd. 

Als er echt tot een herindeling 
moet worden overgegaan dan wil 
mijn fractie zich beperken tot het 
oplossen van de knelpunten. Daarbij 
moet heel nadrukkelijk in ogenschouw 
worden genomen dat het hanteren 
van het criterium van 10.000 
inwoners voor dit landelijke gebied 
volstrekt ongewenst is. Gemeenten 
met een inwonertal van 5000 tot 
7000 inwoners hebben naar de 
mening van mijn fractie een voldoende 
draagvlak, zeker wanneer zij niet 
behoeven op te boksen tegen grote 
gemeenten met bij voorbeeld een 
inwonertal van bij voorbeeld 100.000 
of meer. 

Is deze minister het met mij eens 
dat bij de herindeling van de Bomme-
lerwaard mogelijk zelfs ongemerkt, 
het criterium van 10.000 inwoners 
toch uitermate zwaar heeft gewogen. 
Uitgaande van de stelling dat een 
inwonertal van 5000 tot 7000 in de 
Bommelerwaard voldoende moet zijn 
voor een behoorlijk draagvlak, kom ik 
tot de conclusie dat de herindeling 
van de Bommelerwaard heel wat 
minder ingrijpend kan blijven dan nu 
van regeringzijde wordt voorgesteld. 
Zo zie ik geen enkele reden om 
Kerkwijk en Brakel bij elkaar te 
voegen en meen ik ook dat er alle 
aanleiding is Maasdriel buiten de 
herindeling te houden. De fractie van 
de RPF steunt het amendement van 
collega Van Rossum onder stuk nr. 
10, dat ik zonder bezwaar zou 
hebben getekend als dat was 
gevraagd. Hetzelfde geldt voor het 
amendement van de heer Van der 
Heijden op stuk nr. 1 1 . 

De financiële aspecten roepen bij 
een gemeentelijke herindeling steeds 
opnieuw vele vragen op. Zo ook dit 
keer, zij het dat altijd erg moeilijk is 
vast te stellen wie nu het gelijk aan 
zijn kant heeft. Het valt in de gemeen-
ten in de Bommelerwaard en 
Heerewaarden te prijzen dat zij ook 
zelf uitvoerig rekenwerk hebben 
verricht om de plannen van de 
regering te toetsen. In de schriftelijke 
voorbereiding is de nodige aandacht 
aan de uitkomsten van het werk 
besteed. De regering meent dat de 
ongerustheid bij de lokale bestuurders 
niet terecht is en dat er na de 
indeling volgens de regeringsplannen 
er financieel gezonde gemeenten 

zullen ontstaan. Gevreesde nadelige 
uitkomsten voor bij voorbeeld de 
inwoners van de nieuwe gemeente 
Brakel zouden uit de lucht zijn 
gegrepen. Er zou zelfs een financieel 
voordeel ontstaan. 

Om geen onnodig beslag op de 
vergadertijd te leggen en nu er ook 
vandaag in zo'n hoog tempo moet 
worden gewerkt, wil ik mij bij wijze 
van uitzondering, waar het gaat om 
de financiële problematiek, volledig 
aansluiten bij hetgeen zojuist door 
collega Van der Heijden van de 
fractie van het CDA naar voren is 
gebracht. Ik hoop dat de staatssecre-
taris ook de financiële v o o r en 
nadelen zou willen noemen van een 
indelingsmodel conform de amende-
menten-Van Rossum en Van der 
Heijden. 

D 
De heer Lauxtermann (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Herindelingen 
- dat is in dit Huis al vaker gezegd -
zijn altijd spannende gebeurtenissen 
die de nodige emoties genereren en 
waarbij soms niet tot gelijkluidende 
standpunten wordt gekomen. De 
herindeling Bommelerwaard is 
daarop geen uitzondering. Dat geeft 
mij overigens anders dan collega Van 
der Heijden geen aanleiding om de 
discussie van 11 maart 1985 nog 
eens dunnetjes over te doen. Velen in 
het gebied van de Bommelerwaard 
delen de opvatting van het provinciaal 
bestuur van Gelderland, dat herinde-
ling nodig is, waarbij ze komen tot 
het standpunt dat er één gemeente 
Bommelerwaard zou moeten komen. 
Anderen wijzen in principe iedere 
vorm van herindeling af. 

Hoe het ook zij, het valt op dat 
tussen de in de stukken genoemde 
varianten geen sprake is van een 
vierdeling, noch van een vijfdeling. 
De fractie van de VVD heeft zich op 
11 maart 1985 uitgesproken voor het 
herindelingsbeleid dat door minister 
Rietkerk destijds is voorgesteld in zijn 
desbetreffende notitie. Een vijfdeling 
van de Bommelerwaard ligt voor de 
VVD niet voor de hand. Een dergelijke 
figuur zou niet gemakkelijk stroken 
met het overeengekomen beleid. De 
volgende optie ware een vierdeling. 
Daarbij gaat het om de vraag, of de 
gemeente Maasdriel al dan niet 
buiten de herindeling moet worden 
gehouden. 

De fractie van de VVD heeft dit 
serieus overwogen en wij hebben 
een vraag ter zake in het voorlopig 
verslag opgeworpen. De fractie van 

de VVD is tot de conclusie gekomen 
dat het wetsvoorstel moet worden 
gevolgd zoals het er nu ligt. Wi j 
sluiten ons daarmee aan bij de 
overwegingen van het provinciaal 
bestuur, zoals die zijn weergegeven 
in de memorie van toelichting, in de 
bijlage bij die memorie en in de 
argumenten die in de memorie van 
antwoord nog eens op een rij zijn 
gezet. 

Voor ons geldt - dat gold overigens 
ook al op voorhand - dat bij een 
driedeling de variant IIIA - dat is de 
variant die in het wetsvoorstel is 
vastgelegd - de voorkeur verdient 
boven de variant IIIB, omdat die 
variant naar onze mening geen recht 
zou doen aan de bestaande oriëntatie 
van de zogenaamde hangemeenten 
op het stadsgewest 's-Hertogenbosch 
die zich formeel en materieel uit in 
het lidmaatschap van deze gemeenten 
van de genoemde gemeenschappelij-
ke regeling. 

Dat zo zijnde, zijn wij het met de 
regering eens dat één krachtige 
gemeente Maasdriel in het zuiden 
van de Bommelerwaard is gewenst. 
De nieuwe gemeente Maasdriel zal 
overigens ook binnen het stadsgewest 
Den Bosch een krachtige partner 
kunnen zijn. Binnen de Bommeler-
waard zelf is er sprake van een redelijk 
evenwicht. Bovendien - dat is dan 
niet doorslaggevend, maar naar onze 
mening wel van belang - de gemeente 
Hedel-Ammerzoden zou maar heel 
krap voldoen aan het criterium van 
een voldoende draagvlak. 

Om des ti jds wille laat ik het bij 
deze - ik geef het toe - wat summiere 
behandeling van de territoriale 
aspecten. Het door de VVD ingeno-
men standpunt berust uiteraard op 
aanzienlijk meer overwegingen, 
overleg en afwegingen dan ik zojuist 
heb kunnen weergeven. 

De gezamenlijke gemeenten 
hebben in 1983 met ondersteuning 
van het provinciaal bestuur een 
rapport over de financiële gevolgen 
van de voorgenomen herindeling 
opgesteld. Dat rapport vond een 
vervolg in het rapport van september 
1985. De conclusie van de gezamen-
lijke gemeenten was dat er bij een 
driedeling een tekort voor de nieuwe 
gemeenten van 7,5 min. per jaar zou 
ontstaan. Het departement van 
Binnenlandse Zaken heeft de juistheid 
van deze berekeningen betwist. Dit 
heeft tot overleg tussen de gemeenten 
en het departement geleid. Vervol-
gens kwamen de gemeenten tot de 
conclusie dat er in ieder geval sprake 
zou zijn van een structureel tekort 
van 2,2 min. 
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De fractie van de VVD heeft zich 
stelselmatig op het standpunt 
gesteld dat de rekening voor herinde-
lingen niet bij de gemeenten mag 
worden gedeponeerd. Bij wijze van 
actueel voorbeeld, herinner ik aan 
een motie die ondergetekende 
samen met een aantal anderen heeft 
ingediend inzake de positie van de 
gemeente Rozenburg bij de behande-
ling van de herindeling Voorne-Putten. 
Vanochtend hebben wi j hier nog 
uitvoerig met de staatssecretaris 
over van gedachten gewisseld. Ik 
geef toe dat dit een extreem voorbeeld 
is, maar het is een voorbeeld. 
Inmiddels kennen wij de verfijning 
van de herindelingen en de startbij-
drage. Wi j denken - ik heb dit al 
eerder gezegd - dat in het algemeen, 
op macro niveau, de verfijning 
afdoende is. Op micro niveau blijft 
het in concrete gevallen denkbaar 
dat er verstoringen blijven optreden 
en dat er derhalve geld bij moet. Ook 
dan vinden wij dat er ad hoc iets aan 
moet worden gedaan. 

Wij hebben vooralsnog geen 
eindoordeel over de juistheid, dan 
wel over de onjuistheid van de 
stelling van de gemeenten in de 
Bommelerwaard, dat er bij driedeling 
sprake is van een tekort van 2,2 min. 
over de eerste vijf jaar. De berekenin-
gen van de gemeentebesturen geven 
ons wel aanleiding tot twijfel. Het 
verhaal van de gemeenten is goed 
onderbouwd. Wi j hebben daarnaast 
overigens een open oor voor het 
commentaar van de regering op het 
verhaal van de gemeenten. Maar 
noch het verhaal van de gemeenten, 
noch dat van de regering is mathe-
matisch sluitend. Er zijn te veel 
onbekenden, te veel ongewisheden, 
die naar onze mening slechts 
empirisch kunnen worden 'ingevuld'. 
Op dit moment kunnen wij daarover 
nog geen definitief oordeel vellen. 

De heer Van der Hei jden (CDA): 
Wanneer kunt u dat dan wel? 

De heer Lauxtermann (VVD): Ik ben 
ongeveer op de helft van mijn 
betoog. Ik kom hier nog over te 
spreken. 

De gemeenten in de Bommeler-
waard voeren als extra en dus niet 
gedekte kostenposten, met name de 
noodzakelijke aanpassing van 
bestemmingsplannen en extra kosten 
van huisvesting op. De gemeenten 
zeggen daarbij 'onder andere'. Met 
andere woorden: de gemeenten gaan 
ervan uit dat er tekorten zullen zijn, 

maar zij geven tegelijkertijd te 
kennen dat zij niet bij machte zijn de 
situatie na de herindeling nu al 
afdoende te kwalificeren en te 
kwantificeren. Omgekeerd, mijnheer 
de Voorzitter, kan het commentaar 
van de regering ook niet definitief 
zijn. 

Zoals gezegd, is ons standpunt 
inzake het herindelingsbeleid bekend. 
Dit wordt nog eens duidelijk verwoord 
in ons verkiezingsprogramma 
1986-1990. Ik citeer dit graag. 
'Voorgestaan wordt een systematisch 
samenhangend herindelingsbeleid, 
met name ter versterking van de 
autonomie der gemeenten, mede in 
het kader van de decentralisatie. 
Andere factoren dan het inwonertal 
behoren daarbij ook een belangrijke 
rol te spelen, zoals de functie van de 
gemeente, de geografische en 
sociale gesteldheid, de verwevenheid 
van voorzieningen met buurgemeen-
ten en de financiële gevolgen'. 

Het spijt mij voor de heer Van der 
Heijden, Voorzitter, maar dit beweert 
de fractie van de VVD al jaren. Wij 
willen dus dat de nieuw te vormen 
gemeenten de zekerheid hebben dat 
zij het in financieel opzicht zonder 
artikel 12 kunnen stellen. Voor zover 
die zekerheid in incidentele gevallen 
niet van te voren is te geven, moet er 
derhalve een modus worden gevon-
den om, zo nodig ex post, de 
financiële zaken afdoende te regelen. 

Voor goed begrip, Voorzitter, wil 
ik opmerken dat wij er niet bij 
voorbaat van uitgaan, dat gemeenten 
die voor een herindeling zeer goed in 
de slappe was zitten, dat per se ook 
na de herindeling moeten blijven 
doen. Wi j kennen bij voorbeeld de 
verhalen over het zogenaamde 
liftersgedrag en wij erkennen dat het 
op zichzelf denkbaar is, dat gemeen-
ten na herindeling moeten leren wat 
minder ruim in het jasje te zitten. In 
de Bommelerwaard is hiervan geen 
sprake. Hier is sprake van een 
zakelijk verschil van mening tussen 
gemeenten en regering of en in 
hoeverre, her-in-te-delen gemeenten 
te zijner ti jd met een financiële 
aderlating zullen worden geconfron-
teerd, die rechtstreeks en onvermijde-
lijk samenhangt met de herindeling. 
Voor de goede orde merk ik nogmaals 
op, dat artikel 12 van de Financiële 
Verhoudingswet niet in het geding is. 

De fractie van de VVD, die, zoals 
gezegd uitgaat van de door de 
regering voorgestelde driedeling, wil 
duidelijkheid en zekerheid ten 
aanzien van de financiële positie van 
de drie toekomstige gemeenten. 

De heer Van der Hei jden (CDA): 
Voorzitter! De heer Lauxtermann 
heeft zojuist voorgelezen uit zijn 
verkiezingsprogramma en daarbij, 
behalve de versterking van de 
autonomie, ook andere punten 
genoemd. Laten wij even aannemen 
dat de autonomie niet echt versterkt 
wordt. Op grond van welke argumen-
ten is de heer Lauxtermann dan van 
mening, dat er voor de gemeenten in 
de Bommelerwaard voordeel is te 
boeken uit deze samenvoeging? 
Welke argumenten kan hij, volgens 
zijn eigen criteria met betrekking tot 
de financiële gevolgen, aandragen om 
aan te geven dat deze voorgestelde 
driedeling goed is? Het is namelijk 
duidelijk dat de burgers in ieder geval 
moeten bijdragen aan de kosten van 
de gemeentelijke herindeling. Ik neem 
aan dat de heer Lauxtermann helemaal 
niet voor verhoging van deze lasten is. 
Daarnaast plaatst de heer Lauxtermann 
zelf vraagtekens, als het gaat om de 
financiële gang van zaken na de 
herindeling. 

De heer Lauxtermann (VVD): De heer 
van der Heijden legt mij woorden in 
de mond die ik niet gezegd heb. Ik 
heb mijn verhaal gebaseerd op twee 
rapporten. Deze zijn opgesteld door 
de gezamenlijke gemeentebesturen 
in de regio, met ondersteuning van 
het provinciaal bestuur overigens, 
dat het eens bleek te zijn met de 
opvatting van de gemeentebesturen. 
Vervolgens is er overleg geweest met 
ambtenaren van het departement en 
daaruit is in ieder geval overeenstem-
ming gerold over een bedrag van 
globaal een 5,3 min. per jaar. De 
gemeentebesturen handhaven 
derhalve op dit moment een 'claim' 
van 2,2 min. Ik heb duidelijk gezegd, 
dat, gegeven het feit, dat die 
gemeentebesturen van op basis van 
op zichzelf goede berekeningen... 

De heer Van der Heijden (CDA): 
Daar gaat het allemaal niet om. Het 
gaat erom dat de lasten van de 
burgers verhoogd worden, daar kan 
de VVD toch niet voor zijn. 

De heer Lauxtermann (VVD): Als 
commentaar op de interruptie van de 
heer van der Heijden merk ik op, dat 
ik nog halverwege mijn verhaal ben. 
Ik heb duidelijk gezegd dat, gegeven 
het feit dat er op dit moment geen 
overeenstemming is tussen regering 
en gemeentebesturen, dit verschil 
van inzicht moet worden opgelost. 
Daarop kom ik in het vervolg van 
mijn mededelingen ook nog terug. 
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Als een herindeling in het algemeen, 
dus niet alleen van de Bommelerwaard 
- maar ook dit is niet nieuw en reeds 
eerder gezegd - incidenteel hogere 
lasten met zich meebrengt voor het 
Rijk en dit gebeurt via de verfijningen, 
dan kan deze prijs betaald worden 
voor de doelstellingen achter het 
herindelingsbeleid. Op zichzelf is dat 
goed denkbaar. 

Mijnheer de Voorzitter! De 
VVD-fractie wi l , uitgaande van de 
door de regering voorgestelde 
driedeling, duidelijkheid en zekerheid 
ten aanzien van de financiële positie 
van de drie toekomstige gemeenten. 
Zij wil dan ook dat eventuele tekorten, 
die rechtstreeks en onvermijdelijk 
samenhangen met de voorgenomen 
herindeling, worden vergoed. Zij wil 
vervolgens dat de regering direct na 
de herindeling in overleg treedt met 
de nieuw gevormde gemeenten om 
samen af te spreken hoe de financiële 
gevolgen van de herindeling zullen, 
c.q. kunnen, c.q. moeten worden 
berekend, zodat in eventuele tekorten 
adequaat kan worden voorzien. 

Voorzitter! Wij hebben gemeend, 
deze verlangens in een motie te 
moeten verwoorden en deze motie al 
in eerste termijn te moeten indienen, 
omdat een bevredigende regeling 
van de financiële implicaties van de 
herindeling mede bepalend is voor 
onze stellingname, die ik zojuist heb 
mogen verwoorden. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Lauxter-
mann wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat gemeenten na 
herindeling bij het hanteren van de 
door de Kamer aanvaarde uitgangs-
punten met betrekking tot de 
inkomsten- en uitgavenstructuur (het 
'financiële model') in financiële zin 
levensvatbaar dienen te zijn; 

overwegende, dat tussen de besturen 
van de bij de herindeling Bommeler 
waard betrokken gemeenten en van 
de provincie Gelderland enerzijds en 
de regering anderzijds geen overeen-
stemming bestaat over de effectiviteit 
van de toekenning van extra rijksmid-
delen ter ondervanging van de 

frictiekosten over een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van herindeling; 

van oordeel, dat enkele elementen uit 
de berekeningen van de gezamenlijke 
gemeenten twijfel mogelijk maken 
ten aanzien van de toereikendheid 
voor de heringedeelde gemeenten 
van de toekenning van extra rijksmid-
delen conform de vigerende financiële 
voorzieningen; 

verzoekt de regering: 
1. als na de herindeling Bommeler-
waard - ondanks het hanteren van 
algemeen aanvaarde uitgangspunten 
met betrekking tot de inkomsten- en 
uitgavenstructuur en de toekenning 
van extra financiële rijksmiddelen -
de algemene middelen van de 
gemeenten tekort zouden schieten 
als gevolg van uitgaven, die recht-
streeks en onvermijdelük samenhan-
gen met de herindeling, een nadere 
bijdrage toe te kennen; 
2. met de gemeenten na herindeling 
in overleg te treden over de wijze 
waarop bepaald zal worden of, en 
zoja, in hoeverre eventuele tekorten 
zullen zijn te beschouwen als 
rechtstreeks en onvermijdelijk 
samenhangend met de herindeling, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 12 (19 055). 

D 
De heer Niessen (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wie alleen maar naar 
Bommel gaat om die niet al te fraaie 
brug te zien, doet zichzelf en de 
Bommelerwaard schromelijk tekort. 
Waar elders in Nederland stromen 
brede rivieren zo traag door een 
oneindig laagland als juist hier? Waar 
ook zijn in de loop der eeuwen zoveel 
rivierarmen dichtgeslibd, zodat twee 
overzijden die elkaar vroeger schenen 
te vermijden ook zonder brug weer 
buren werden en geïsoleerde dorpen 
met elkaar verbonden raakten? Het is 
dan ook niet al te ver gezocht om de 
gemeentelijke herindeling die wij 
vandaag bespreken, te zien als een 
bestuurlijke afsluiting van een proces 
met een eeuwenlange landschappe-
lijke voorgeschiedenis. 

De mensen die het gebied vroeger 
bewoonden, werden kennelijk door 
de rivieren allerminst in een isolement 
gedrongen. Om aan te geven hoe 

warm destijds de betrekkingen 
tussen Den Haag en de Bommeler-
waard al waren, is het goed eraan te 
herinneren dat Maarten van Rossum 
in 1 528 Den Haag met een bezoek 
vereerde, de stad bezette en haar 
brandschatte. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal u 
als sociaal-democraat met dubbele 
nostalgie vervullen, te vernemen dat 
een door constant geldgebrek 
geplaagde Karl Marx ruim drie 
eeuwen later het stamland van 
Maarten van Rossum bezocht om, 
wat hij zelf noemde, 'een rooftocht' 
te ondernemen naar zijn rijke oom 
Lion Philips, die getrouwd was met 
een zuster van Karl Marx' moeder. 
Van haar - zijn moeder - is als enige 
verzuchting aan ons overgeleverd: 
'Had Karl maar wat meer kapitaal 
verdiend dan erover te schrijven.' Het 
laatste heeft hij overigens ook in 
Zaltbommel gedaan, ten huize van 
zijn oom en tante die op hun beurt 
- oh, historisch-materialistische 
paradox - weer de grootouders 
waren van de stichters van een 
welbekende gloeilampenfabriek in 
het Zuiden des lands. 

Mijnheer de Voorzitter! Wanneer 
het besluit van de gebroeders Philips 
om hun bedrijf niet in Zaltbommel, 
maar in Eindhoven te vestigen, 
andersom was uitgevallen, zouden 
wij hier vandaag niet over deze 
gemeentelijke herindeling hebben 
gediscussieerd. Dan zou er namelijk 
reeds jaren geleden, ongetwijfeld 
met de hartelijke instemming van de 
fractie van het CDA, één gemeente in 
de Bommelerwaard zijn gevormd. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort : 
En reeds in 1921 ! ! 

De heer Niessen (PvdA): U hoort dat 
een prominent vertegenwoordiger 
van het CDA mij hierin bijvalt. 

De heer Van der Hei jden (CDA): Ja, 
maar alleen maar als het absoluut 
geen kwaad kan! 

De heer Niessen (PvdA): Dat is wel 
duidelijk. Overigens, op die mogelijk-
heid van de vorming van één gemeen-
te in de Bommelerwaard kom ik 
aanstonds nog even terug. 

Mijnheer de Voorzitter! Na deze 
korte historische excursie wil ik eerst 
nog even iets over de toekomst 
zeggen, met name over de manier 
waarop de fractie van de PvdA in die 
toekomst met het fenomeen van de 
gemeentelijke herindeling zal 
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omgaan. Na het verkiezingscongres 
van mijn partij zijn er namelijk 
berichten in de pers verschenen, dat 
de PvdA 'om' zou zijn en dat zij 
voortaan een volstrekt andere, dat wil 
zeggen sterk afwijzende houding, 
tegenover gemeentelijke herindelin-
gen zou gaan innemen. 

Ook in een brief die wij kort 
geleden van het gemeentebestuur 
van Maasdriel ontvingen, wordt 
daarvan uit gegaan en wordt ons 
gesommeerd, onverwijld terug te 
komen van het standpunt dat wij 
tijdens de schriftelijke behandeling 
van deze wet hebben ingenomen. In 
het voetspoor van dit gemeente-
bestuur, Voorzitter, heeft de heer Van 
der Heijden zojuist een spirituele 
bijdrage aan deze mythevorming 
geleverd. 

Hoe is de situatie in werkelijkheid? 
Het is duidelijk dat er ook in mijn 
partij mensen zijn die gemeentelijke 
herindelingen zonder meer afwijzen. 
Er werden dan ook amendementen 
op het verkiezingsprogram ingediend 
die deze strekking hadden. Die 
amendementen hebben het echter 
niet gehaald. Ons nieuwe programma 
bepaalt dat gemeentelijke herindeling 
plaatsvindt wanneer gemeenten dit 
zelf wensen en wanneer de landelijke 
en provinciale overheid op basis van 
zorgvuldig onderzoek kan aantonen 
dat het voor het doelmatiger functio-
neren van een gemeente of een 
aantal gemeenten noodzakelijk is. 

Bovendien moet er bij een 
niet-vrijwillige herindeling voor de 
betrokken gemeenten een beroeps-
mogelijkheid zijn. Alle lopende 
procedures dienen aan deze uitgangs-
punten getoetst te worden. 

Hieruit blijkt dat herindelingen ook 
kunnen plaatsvinden als gemeenten 
er niet mee instemmen. Uit de tekst 
blijkt dat het bij herindelingen dient 
te gaan om een doelmatiger functio-
neren van een gemeente of van 
gemeenten onderling. Het PvdA-pro-
gram neemt in feite afstand van een 
puur incidentele benadering - een 
'hap-snapbenadering' - tenzij het 
uiteraard gaat om een evident 
ernstige situatie. 

De heer Van der Hei jden (CDA): 
Voorzitter! Ik wil dit litteraire betoog 
even onderbreken. Het is overigens 
al iets minder litterair geworden, en 
dat verdriet mij. 

De heer Niessen suggereerde dat 
ik aan mythevorming deed. Ik heb 
letterlijk voorgelezen wat er in zijn 
partijprogram staat en dat is zojuist 

bevestigd. Hij trekt er voorlopig 
alléén andere conclusies uit, namelijk 
dat de PvdA gewoon kan doorgaan. 

De heer Niessen (PvdA): Ik ben met 
een heel genuanceerd betoog bezig, 
dat zich moeilijk verdraagt met dit 
soort vrij boute conclusies. 

Ik stel namelijk dat de mogelijkheid 
van een streeksgewijze herindeling 
volstrekt overeind blijft in het nieuwe 
program, wanneer er althans sprake 
is van duidelijke knelpunten, bij 
voorbeeld als taakstellingen in het 
gedrang komen of wanneer het 
kleine gemeenten betreft die niet in 
staat zijn, essentiële taken minimaal 
zelf uit te voeren. Duidelijk is ook dat 
de bewijslast voor een herindeling bij 
de voorstellers ervan moet liggen, die 
een degelijk onderzoek moeten 
verrichten naar het functioneren van 
een gemeente of een aantal gemeen-
ten in een bepaalde regio. Het is 
bekend dat de kwaliteit van dit 
onderzoek in het verleden van 
provincie tot provincie soms al te 
zeer uiteenliep. 

De nieuwe tekst van het PvdA-pro-
gram zal daaraan wel niet helemaal 
vreemd zijn. Van belang bij dit alles 
zijn uiteraard ook landelijke maatsta-
ven, die door mijn fractie al eens 
eerder zijn geformuleerd. Deze zijn 
nodig om willekeur te voorkomen en 
een goede toetsing, door bij voorbeeld 
de Raad van State, mogelijk te 
maken. Zo'n beroepsmogelijkheid 
kan als sluitstuk van de procedure 
worden beschouwd. Op dit punt sluit 
de PvdA-tekst redelijk aan bij ideeën 
op dit terrein van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten. 

De conclusie zal duidelijk zijn: de 
PvdA zal met nog meer zorgvuldigheid 
de gemeentelijke herindelingen in de 
toekomst moeten bezien, al zal dat 
primair moeten gebeuren op provin-
ciaal niveau. Nadrukkelijk zal daarbij 
niet alleen het belang van een 
individuele gemeente worden 
bekeken, maar ook de samenhang 
van gemeenten in een bepaalde 
regio. 

Voorzitter! In de memorie van 
toelichting op het wetsontwerp 
Bommelerwaard herinnert de 
regering ons er aan dat de gemeenten 
in de bestuurlijke organisatie een 
centrale plaats innemen en dat het 
herindelingsbeleid er daarom op 
gericht moet zijn dat de gemeenten 
dit ook waar kunnen maken. Vandaar 
ook dat de breed samengestelde 
werkgroep die ongeveer negen jaar 
geleden begon met het bestuderen 
van de gemeentegrenzen in de 

Bommelerwaard, de opdracht kreeg 
voorstellen te ontwikkelen voor de 
versterking van het lokaal bestuur in 
dit gebied. 

Op 7 februari 1980 leverde deze 
werkgroep, als resultaat van een 
zorgvuldig onderzoek, een door-
wrocht rapport af, getiteld 'Versterking 
van het lokaal bestuur in de Bomme-
lerwaard'. De overgrote meerderheid 
van de werkgroep achtte gemeente-
lijke herindeling noodzakelijk voor het 
doelmatiger functioneren van de 
gemeenten, om het maar eens met 
de woorden uit het nieuwe PvdA-ver-
kiezingsprogram te zeggen. 

Evenals de regering kunnen wij 
bovendien constateren dat de 
provincie Gelderland de zogenaamde 
gemeentewettelijke procedure 
zorgvuldig heeft gevolgd en dat deze 
provincie bovendien op serieuze 
wijze een aantal alternatieven heeft 
onderzocht en tot een weloverwogen 
eindoordeel is gekomen. Er is - zo 
zou je dan ook zeggen - alle reden 
voor de Tweede Kamer om dit 
wetsontwerp slechts marginaal te 
toetsen. 

Ondanks deze fraaie en door ons 
allen voortdurend met de mond 
beleden beleidslijn, zijn er door de 
fracties in de schriftelijke voorberei-
ding van deze wetsbehandeling tal 
van zaken gedetailleerd aan de orde 
gesteld. Ook mijn fractie heeft daar, 
eerlijk gezegd, driftig haar partijtje in 
meegeblazen. De beantwoording 
door de regering was in het algemeen 
zakelijk en duidelijk. Over enkele 
kwesties die schriftelijk in de mist 
bleven, verzoeken wij de minister ons 
vandaag mondeling opheldering te 
verschaffen. 

Voorzitter! In mijn inleiding heb ik 
ietwat raillerend gesproken over de 
mogelijkheid om niet tot drie, maar 
slechts tot één gemeente in de 
Bommelerwaard-Heerewaarden te 
komen. De regering heeft in de 
schriftelijke gedachtenwisseling laten 
merken dat zij deze suggestie van de 
oppositie een heel wat sympathiekere 
gedachte vindt dan de opvatting over 
verkleining van de voorgestelde 
gemeenten, zoals de heren Van der 
Heijden en Van Rossum inmiddels in 
amendementen hebben verwoord. En 
dat is toch pikant. 

Wij hebben ervan afgezien, een 
amendement in te dienen om tot één 
gemeente te komen, omdat wij het er 
met de minister over eens zijn dat 
zo'n handelwijze haaks zou staan op 
het marginale-toetsingsidee. Toch 
rakel ik deze kwestie nog even op, 
omdat ik vandaag graag uitsluitsel 
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zou willen krijgen over één aspect 
ervan. 

Naar de opvatting van de Partij 
van de Arbeid moet een gemeentelijke 
herindeling voor een groot aantal 
jaren toereikend zijn. Een periode van 
25 jaar, genoemd in de regeringsno-
titie 'Gemeentelijke herindeling', 
vinden wij bepaald aan de krappe 
kant. Het is geen goede zaak dat al in 
1977, dat wil zeggen 22 jaar nadat 
het aantal gemeenten in de Bomme-
lerwaard was teruggebracht van 13 
naar 7, het idee van de nieuwe 
herindeling werd gelanceerd. Dat 
idee zal hier vandaag uiteindelijk zijn 
beslag krijgen. 

In onze schriftelijke discussie over 
de mogelijkheid om tot slechts één 
gemeente te komen, is van de kant 
van de regering wat ongelukkig 
gemanoeuvreerd. De opmerking dat 
zo'n enkele gemeente 'uit een 
oogpunt van de eisen van de demo-
cratie niet moet worden bevorderd', 
werd later door de regering schielijk 
ingetrokken om er prompt een 
nieuwe, even ongelukkige opmerking 
voor in de plaats te zetten. In de 
memorie van antwoord staat namelijk 
te lezen dat de regering er geen 
behoefte aan heeft, 'dit vergaand 
alternatief op dit moment in beeld te 
brengen'. 

Kijk, zo'n formulering maakt mijn 
fractie toch wat achterdochtig. 
Vandaar mijn vraag aan de minister, 
of we hieruit moeten begrijpen dat 
ook de huidige herindelingsvoorstel-
len maareen zeer beperkte levensduur 
zullen hebben en dat de Bommeler-
waard-Heerewaarden over een be-
perkt aantal jaren een goede kans 
loopt, voor de derde keer heringe-
deeld te worden, en dan volgens de 
variant die op dit moment buiten 
beeld wordt gehouden. 

Voorzitter! Het aantrekkelijke van 
het voorstel, zoals het nu luidt, is dat 
er een evenwichtig geheel van drie 
nieuwe gemeenten ontstaat. Dat is 
juist de goede kant van een streeks 
gewijze benadering, die echter niet 
alleen gevolgen kan hebben voor de 
gemeentelijke grenzen, maar ook 
voor de provinciale. 

In het voorlopig verslag hebben 
wij daarom de vraag opgeworpen, of 
wel eens overwogen is, de nieuwe 
gemeente Maasdriel territoriaal in te 
delen bij de provincie Noord-Bra-
bant. Door hun oriëntatie op Noord-
Brabant zijn de huidige gemeenten 
Hedel, Ammerzoden en Maasdriel 
immers ingedeeld bij het Stadsgewest 
Den Bosch. Om misverstanden te 
voorkomen voeg ik hier meteen aan 

toe dat ook volgens ons stadsgewes-
ten de provinciale grenzen in 
bepaalde omstandigheden mogen 
overstijgen. Maar op het moment dat 
zo'n situatie zich voordoet in een 
gemeentelijk her in te delen gebied, 
dien je aan zo'n aspect wel serieus 
aandacht te geven, vooral wanneer 
de overgrote meerderheid van de 
gemeenten, zoals in het Stadsgewest 
Den Bosch het geval is, in één 
provincie is geconcentreerd. 

De regering maakt zich wel erg 
gemakkelijk van het probleem af door 
in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag te schrijven dat de 
provincie Gelderland hieraan kennelijk 
niet gedacht heeft. Of daaraan 
misschien niet heeft willen denken, 
voeg ik er meteen wat achterdochtig 
aan toe. Graag heb ik van de minister 
de toezegging dat hij erop zal letten 
dat, wanneer een soortgelijke situatie 
zich in toekomstige gemeentelijke 
herindelingen andermaal voordoet, er 
op zijn minst over nagedacht wordt. 

Buitengewoon lang is in de 
schriftelijke voorbereiding van dit 
wetsontwerp stilgestaan bij de 
financiële gevolgen van de herindeling 
voor de nieuwe gemeenten. Na alles 
wat er al over geschreven is, zal ik 
mij tot enkele korte opmerkingen 
beperken. 

Op grond van financiële overwe-
gingen bestaat er geen aanleiding, 
de herindelingsplannen af te wijzen. 
Ons is wel opgevallen dat er in de 
streek onvoldoende begrip bestaat 
voor de rekenmethode die Rijk en 
provincie hierbij hanteren. Niettemin 
betreft het hier een nieuwe methodiek, 
die onder meer is overeengekomen 
met de Raad voor de Gemeentefinan-
ciën en het interprovinciaal overleg 
en die volgens mijn fractie zeer wel 
bruikbaar is. Het lijkt ons daarom van 
belang dat de regering hierover meer 
voorlichting aan de betrokkenen 
verschaft. Graag hoor ik hierover een 
toezegging. 

Mijn fractie acht het ook gewenst, 
over enkele jaren te analyseren hoe 
het met het financiële aspect 
gelopen is, zoals ook toegezegd is bij 
de herindeling van Friesland. 

Voorzitter! In maart 1985 is door 
mijn fractie, tijdens de uitgebreide 
commissievergadering over toekom-
stig beleid met betrekking tot 
gemeentelijke herindelingen, 
nadrukkelijk naar voren gebracht dat 
een gemeentelijke herindeling die 
alleen of voornamelijk geschiedt op 
grond van financiële overwegingen, 
niet deugt en daarom afgewezen 
moet worden. Vanzelfsprekend zijn 
wij ook van mening, dat het evenmin 

de bedoeling mag zijn dat door 
gemeentelijke herindeling één of 
meer artikel-12-gemeenten ontstaan. 
Waar het mijn fractie om gaat en 
ging, is dat er gemeenten worden 
gevormd die als vrije, niet onder 
curatele van het Rijk staande, 
bestuursorganen zullen kunnen 
functioneren. Bij de PvdA bestaat de 
overtuiging dat dit voor de gemeenten 
in de Bommelerwaard in de toekomst 
in versterkte mate het geval zal zijn. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Discussies over voorstellen 
tot gemeentelijke herindeling hebben 
een nogal voorspelbaar karakter. 
Dezelfde vragen komen telkens weer 
aan de orde, zij het toegepast op 
uiteenlopende situaties. Ik heb er 
geen behoefte aan, deze vragen ter 
gelegenheid van de herindelingsvoor-
stellen van vandaag opnieuw te 
behandelen. 

De grote lijnen van mijn standpunt 
zijn bekend. Ik ben bereid mee te 
werken aan een herindeling, daar 
waar sprake is van duidelijke knelpun-
ten. Deze bereidheid is groter, 
naarmate er meer duidelijkheid 
bestaat over een substantiële 
decentralisatie naar de gemeenten 
en een dito beperking van het hoger 
toezicht op de gemeenten. Bij een 
vorige gelegenheid heb ik er reeds 
op gewezen, dat zowel met de 
decentralisatie als met de beperking 
van het hoger toezicht minder 
vorderingen zijn gemaakt dan wij in 
een optimistische bui wel eens 
dachten. Onder deze omstandigheden 
krijgen argumenten, ontleend aan 
schaalvergroting en bestuurskracht, 
een beperkt gewicht. 

Een algemeen aspect van het 
herindelingsbeleid kan ik vandaag 
echter niet onbesproken laten, te 
weten de marginale toetsing. De 
minister noemt dit één van de 
uitgangspunten van zijn beleid, op 
grond waarvan regering en parlement 
zich terughoudend zouden moeten 
opstellen ten aanzien van door de 
provincie voorgestelde herindelings-
voorstellen. In de memorie van 
antwoord op het voorstel verbindt de 
minister hieraan zelfs de conclusie, 
dat zolang gesproken kan worden 
van op zich aanvaardbare provinciale 
voorstellen, een nieuwe beoordeling 
door regering en parlement en de 
afweging van andere mogelijke en 
denkbare oplossingen achterwege 
dienen te blijven. In de nota naar 
aanleiding van het eindverslag zegt 
hij, dat met de rol van de provincie 
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zich niet verdraagt dat op essentiële 
punten van het wetsvoorstel wordt 
afgeweken. 

Voorzitter! Een dergelijke benade-
ring wijs ik af. Grondwet en wet 
belasten de wetgever met de 
beslissing over gemeentelijke 
herindeling. Daarbij wordt een actief 
aandeel toegekend aan de provinciale 
besturen, maar het kan toch niet zo 
zijn, dat dit aandeel ertoe zou 
moeten leiden dat de rol van de 
wetgever een marginale zou worden. 
Voor zo'n rol zou gekozen kunnen 
worden, maar dan behoort dit 
duidelijk te blijken uit de wettelijke 
regeling. 

Indien echter wetsvoorstellen 
worden ingediend door de regering 
bij een Kamer die deze voorstellen 
kan aannemen, verwerpen of 
amenderen, dan moet de Kamer de 
volle verantwoordelijkheid kunnen 
dragen voor eigen handelen. Dit 
geldt te meer, nu de Kamer er 
telkens prijs op stelt om voorafgaande 
aan de behandeling van herindelings-
voorstellen de mening te vernemen 
van alle betrokkenen en deze 
betrokkenen gevraagd en ongevraagd 
hun mening op ruime schaal kenbaar 
maken. Als zo'n procedure wordt 
toegepast, moet zij ook ernstig 
worden genomen. Daarbij hebben 
alle betrokkenen recht op een 
inhoudelijke reactie op hun inbreng 
en dient geen sprake te zijn van een 
hoofdzakelijk procedurele reactie. 

Met het voorstel betreffende de 
Bommelerwaard heb ik minder 
moeite dan met het straks nog te 
bespreken voorstel inzake de 
Midden-Betuwe. Er is hier geen 
sprake van echt kleine gemeenten. 
Voor een belangrijk deel zal dit 
komen, doordat een vorige herinde-
ling van dit gebied nog niet zo lang 
achter ons ligt. Op zichzelf zou dit 
feit al tot enige terughoudendheid 
moeten leiden. Nieuwe gemeenten 
moeten royaal de kans krijgen, te 
bewijzen dat zij als een bestuurlijke 
eenheid kunnen functioneren. Het 
feit dat er sprake is van een landelijk 
herindelingsbeleid, is een onvoldoen-
de argument om ook zo'n gebied 
opnieuw te verkavelen. 

Hiertegenover moet ik toegeven 
dat het herindelingsvoorstel beschei-
den is. Er worden geen grote 
gemeenten gevormd, maar gemeen-
ten die het ijkpunt van 10.000 
inwoners niet ver te boven gaan. 
Daarvoor moet dan overigens wel 
een gemeente Maasdriel, met ruim 
8000 inwoners, worden samenge-
voegd met twee andere, die nogal 
wat van karakter verschillen met 

Maasdriel. Op dit punt heb ik mijn 
twijfels nog. Ik wil ten aanzien van 
het voorstel betreffende de Bomme-
lerwaard de argumenten over en 
weer nog eens op mij laten inwerken, 
voordat ik tot een definitief oordeel 
kom. 

D 
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! In de eerste 
plaats wil ik een opmerking maken 
over de gemeentelijke herindeling 
van de Bommelerwaard. Mijn fractie 
wil beginnen met de algemene 
uitgangspunten inzake gemeentelijke 
herindeling nog eens kort naar voren 
te brengen. In de eerste plaats 
betreft dit de benadering van de 
knelpunten. Zijn er ter plekke zodanig 
omvangrijke knelpunten dat de 
bestaande situatie ongewenst is? Zijn 
deze knelpunten niet op een andere 
wijze op te lossen dan door een 
ingrijpende zaak als een herindeling? 
Indertijd hebben wij naar voren 
gebracht dat voor ons een ondergrens 
van 6000 a 7000 inwoners gewenst 
is. 

Tevens onderschrijven wij de 
belangrijke rol voor provinciale staten 
bij de herindeling. De kosten-baten-
analyse is bij iedere herindeling 
gewenst, maar daarnaast dient er 
een functionele benadering te zijn. 
Welke functie heeft de betrokken 
gemeente in de regio? Voorts zijn wij 
voor een gedifferentieerde decentra-
lisatie. Dat standpunt werd overigens 
algemeen in de Kamer gedeeld. 
Tevens hebben wij destijds gepleit 
voor een bestuurlijk onderzoek, 
voorafgaand aan iedere herindeling. 
Helaas is die motie toen niet aange-
nomen. Het moet mij echter van het 
hart, dat wanneer ik de bestuurlijke 
onderzoeken zie die diverse gemeen 
ten aan de Kamer hebben aangebo-
den, ik het nog steeds betreur dat de 
regering niet een dergelijk onderzoek 
aan iedere herindeling laat vooraf-
gaan. Ze zijn altijd zeer lezenswaard 
en duidelijk. Dit waren onze belang-
rijkste uitgangspunten. Het lijkt een 
hele waslijst, maar voor zo'n ingrijpem 
de beslissing als gemeentelijke 
herindeling is nu eenmaal een brede 
benadering noodzakelijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Wanneer 
wij nu de gemeentelijke herindeling 
van de Bommelerwaard aan onze 
opvattingen toetsen, dan zijn wij van 
mening dat dit wetsvoorstel thans de 
toets der kritiek wel kan doorstaan. 
Het heeft gedurende de schriftelijke 
voorbereiding, waaraan mijn fractie 
tot haar spijt niet heeft kunnen 
deelnemen, toch ook zeer gewonnen. 

Desondanks, zou ik haast kunnen 
zeggen. De aanvankelijke zwakke 
argumentatie van de keuze voor 
alternatief 3a is versterkt. Wel 
hebben wij nog een vraag over 
Zaltbommel. 

De regering stelt, dat Zaltbommel 
bepaald geen grote geïndustrialiseer-
de gemeente met een enorme 
expansiedrift is. Maar de fractie van 
D'66 wil wel opmerken, dat Zaltborrv 
mel toch wel enige uitbreiding in de 
toekomst zal wensen. Hoe ziet de 
regering dit? Is uitbreiding bij de 
keuze voor 3a wel mogelijk? Ik vraag 
niet naar expansiedrift maar naar 
doodgewone uitbreiding voor 
industrie en woningbouw. Is daar nu 
ruimte voor? 

Voorts werd mijn oog getroffen 
door een zin in de memorie van 
antwoord op bladzijde 1. Daar staat 
namelijk, dat een aantal fracties bij 
de beoordeling van het voorstel in 
mindere mate de gewenste kracht 
van de bestuurlijke structuur in het 
gebied maar veeleer de wensen en 
de positie van de huidige gemeente 
in het gebied als beoordelingsnorm 
heeft genomen. Wij vrezen zeer, 
aldus de memorie van antwoord, dat 
een zodanige opstelling het gemeen-
schappelijk uitgangspunt bij de 
bestuurlijke organisatie ondergraaft. 
Kan de minister nog eens uitleggen 
wat met dit verwijt bedoeld wordt? 
Het komt de fractie van D'66 voor, 
dat hier niet terecht een tegenstelling 
wordt gecreëerd. 

Voor de gemeente Maasdriel heeft 
mijn fractie een minimum aantal 
inwoners van 6000 a 7000 genoemd. 
Let wel, als minimum en niet als 
bestuurlijk ideaal. Wij bekijken dit 
van geval tot geval. Voor Maasdriel 
achten wij, met de regering, dat de 
voordelen van een iets grootschaliger 
aanpak de nadelen overtreffen. De 
bestuurskracht zal hier toenemen. 
Het amendement van de heer Van 
der Heijden zullen wij dan ook niet 
steunen evenmin als dat van de heer 
Van Rossum. 

Samenvattend, Voorzitter! Wij 
willen graag antwoord op de twee 
door ons gestelde vragen. Verder 
staan wij overwegend positief ten 
aanzien van de voorgestelde herinde-
ling Bommelerwaard. Dat dit voor de 
Betuwe anders is, zal ik u straks doen 
geworden. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter. De regering zal 
vanavond antwoorden. 

De vergadering wordt enkele 
ogenblikken geschorst. 
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Gesprek tijdens een schorsing tussen staatssecretaris Van Amelsvoort en CDA kamerlid Van 
der Heijden 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Gemeenteli jke 
herindeling van de Midden-Betu-
w e (19138) . 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Hennekam (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De Partij van de Arbeid 
zegt in haar program: gemeentelijke 
herindeling vindt plaats wanneer 
gemeenten dit doen op basis van 
vrijwilligheid of de landelijke en 
provinciale overheid op basis van een 
zorgvuldig onderzoek kunnen 
aantonen dat voor een doelmatiger 
functioneren van een gemeente 
gemeentelijke herindeling noodzake-
lijk is; bij niet vrijwillige herindeling 
kunnen de betrokken gemeenten 
hiertegen in beroep gaan bij de 
afdeling Rechtspraak van de Raad 
van State. Wij hebben deze opvatting 
zojuist, zelfs lyrisch omlijst, nog eens 
kunnen horen van de heer Niessen. 
Voorzitter! Mijn eerste reactie daarop 
is: mooi rood is niet lelijk. Maar wat 
doet de Partij van de Arbeid met 
deze uitspraak? Hierop kom ik straks 
terug 

De VVD heeft onlangs bij monde 
van oud-minister Wiegel duidelijk 
laten blijken minder geporteerd te 

zijn voor gemeentelijke herindeling 
dan werd, en wellicht wordt, veron-
dersteld. Voorzitter! Twee partijen 
die zulke uitspraken doen! Dat wordt 
een mooie dag. 

De heer Lauxtermann (VVD): 
Voorzitter! In mijn eerste termijn heb 
ik gewezen op hetgeen in het 
verkiezingsprogram van de VVD over 
het herindelingsbeleid staat. Dat laat 
aan duidelijkheid niets te wensen 
over. In dit program staat exact wat 
de VVD al jaren vindt. Dat heb ik óók 
gezegd. Niettemin gaat de heer 
Hennekam nu unverfroren door met 
te citeren wat een lid van de VVD 
ergens heeft gezegd. Wij hebben te 
maken met een verkiezingsprogram-
ma. Ik wil graag weten wat de heer 
Hennekam daarvan vindt. 

De heer Hennekam (CDA): Voorzit 
ter! Ik blijf de heer Wiegel beschou-
wen als één van de trendsetters 
binnen de VVD De heer Lauxtermann 
denkt daar wellicht anders over. 

De heer Lauxtermann (VVD): 
Voorzitter! Het gaat er niet om wie 
wel of niet bij de VVD trendsetter is. 
Het gaat erom welke opvatting de 
VVD in haar verkiezingsprogramma 
heeft verwoord. Dat verkiezingspro-
gramma is vastgesteld in de ledenver-
gadering van de VVD. In dat program-
ma staat hetgeen ik zojuist geciteerd 
heb, niets meer en niets minder. 

De heer Hennekam (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Over de relatie tussen 
woord en daad bij deze concrete 
herindeling van de Midden-Betuwe 
zal ik nog spreken. Ik heb geconsta-
teerd dat wat de Bommelerwaard 
betreft, tussen woord en daad een 
grote kloof gaapt. 

Minister De Korte: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil de geachte afgevaar-
digde erop wijzen dat hier achter de 
tafel één van de opstellers zit van het 
VVD-verkiezingsprogramma voor de 
jaren 1986-1990. Daar was de heer 
Wiegel niet bij. 

De heer Hennekam (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zal de minister 
daarop duidelijk aanspreken in het 
vervolg van mijn verhaal. Wij mogen 
toch verwachten dat het niet bij 
getuigen zal blijven van deze partij 
maar dat de daad bij het woord 
wordt gevoegd. 

Bij de ingediende amendementen 
is uit de ondertekening te lezen dat 
de VVD bij de Midden-Betuwe 
consequenties verbindt aan de eigen 
uitspraak en wij waarderen dat. 
Tegen de Partij van de Arbeid kan ik 
zeggen dat mijn aanbod om het 
amendement over Heteren mede te 
ondertekenen nog van kracht is. De 
Partij van de Arbeid in Heteren is hier 
in ieder geval voor. Wat is er dan 
voor een democratische partij mooier 
om gehoor te geven aan deze 
oproep, te meer daar dit spoort met 
de programmapunten, of is dat 
laatste slechts schijn. Wij zullen dat 
gauw weten! 

De algemene zienswijze van het 
CDA ten aanzien van de gemeentelijke 
herindeling mag bekend veronder-
steld worden. Bij talloze debatten 
hebben wij dat betoogd. Vervolgens 
hebben wij in lijn daarmee telkenmale 
amendementen ingediend, voerend 
tot een kleinere schaal dan waarin 
het wetsontwerp voorzag. Bovendien 
hebben wij het vorige jaar in de 
ridderzaal bij het algemene debat 
nog eens duidelijk de visie van het 
CDA uiteengezet Daarover houd ik 
vandaag dus geen lange verhalen, 
maar haal ik slechts de volgende 
trefwoorden aan: geen getalscriterium 
van 10.000, niet de valbijl of de wals, 
maar mijnheer de Voorzitter, een 
benadering die recht doet aan de 
positie van de gemeenten in de 
betrokken regio. 

Anders gezegd: geen eenheidsme-
nu, klaargestoomd in de Haagse 
keuken, noch een ongenuanceerde 
meetlat, maar een beoordeling ter 
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plekke. Elk gebied heeft zijn eigen 
waarde en functie. De ene gemeente 
is de andere niet. Het spreekt vanzelf 
dat deze specifieke benadering ook 
geldt voor het gebied waarmee wij 
ons vandaag onder meer bezighou-
den, namelijk de Midden-Betuwe. 

Een tweede kanttekening van 
algemene aard betreft de eis van 
zorgvuldigheid. Wordt deze zaak niet 
door de Kamer gejaagd, vroegen 
sommigen. Ik durf hier te beweren 
dat met alle onzekerheden die dit 
vergaderhuis de laatste weken 
hebben gekenmerkt, ervan onzorgvul-
digheid in het geheel geen sprake is. 
De noodwet, door de Kamer uitdruk-
kelijk gewild, heeft voorkomen dat 
kort na elkaar, met alle nadelen van 
dien, twee gemeenteraadsverkiezin-
gen zouden plaatsvinden. De 
schriftelijke voorbereiding is uitvoerig 
geweest, de hoorzittingen leverden 
veel reacties op en meer dan 
gemiddeld werden kamerleden 
gesignaleerd tussen Tiel en Bemmel. 
Vandaag kan een afgewogen 
afhandeling van de herindeling 
plaatsvinden en van een strenge 
rantsoenering van spreektijden is 
bovendien gelukkig ook geen sprake. 

Het is goed dat wij dit wetsontwerp 
nog kunnen behandelen, al is de 
ontmoeting van de Kamer met een 
missionaire regering op de valreep. 
De grootste onzorgvuldigheid zou het 
immers zijn geweest, wanneer het 
niet meer tot een behandeling was 
gekomen. De fractie van het CDA 
waardeert het dat in de competitie 
over de vraag welke onderwerpen 
wel en welke niet voor plaatsing op 
de agenda in aanmerking kwamen, 
alle fracties de herindeling als 
prioriteit hebben opgevoerd. 

Een derde opmerking van algemene 
aard heeft betrekking op het wets-
ontwerp. Wat de financiën aangaat, 
wil mijn fractie de waardering 
uitspreken voor de vergelijkende 
overzichten die waren bijgevoegd. 
Deze geven een goed inzicht in de 
financiële plaatjes bij de verschillende 
varianten. 

Over het voorstel zelf, wil ik het 
volgende opmerken. De eerste 
gedachte over deze herindeling 
dateert van de jaren eind zestig tot 
begin zeventig. Deze is opgezet in de 
denktrant van toen. Het is een 
typisch produkt van die ti jd. Groot 
was goed, groot was mooi, het kleine 
daarentegen niet geschikt en 
ondoelmatig. Fusies waren aan de 
orde van de dag. 

Bestuurskracht en kleine gemeen 
ten pasten blijkbaar niet bij elkaar. 
Herindelingsvoorstellen werden 
geboren op het departement of het 
provinciehuis. In elk geval niet in de 
gemeentehuizen en niet bij de 
burgers. Intussen zijn wij enkele jaren 
verder. Het geloof in de grootschalig-
heid heeft plaats gemaakt voor de 
waardering van de kleinere schaal. 
Geen nostalgie in de zin van blijf 
zitten waar je zit en verroer je niet, 
wel een gevoel voor de unieke positie 
van elke gemeente. Van opheffen 
was eerst sprake als de noodzaak 
daartoe overtuigend kon worden 
aangetoond. De Midden-Betuwe, 
zeven gemeenten, zijn hierbij 
betrokken. De minister zegt: van 
zeven naar twee. 

Is dat nu wel nodig, laat staan 
verstandig? Het antwoord van de 
CDA-fractie: neen! De voorgestelde 
schaal is onevenredig groot en doet 
geen recht aan het plattelandskarakter 
van dat gebied. 

Voorzitter! Laten wij beginnen met 
een excursie. Wij starten in het 
westen. Kesteren in het wetsontwerp; 
samenvoeging van vier op zichzelf 
niet eens zo kleine gemeenten: 
Kesteren, Lienden, Echteld en 
Maurik, de KLEM. Buiten de minister 
en het college van gedeputeerde 
staten in Gelderland moeten wij de 
eerste voorstander van deze gemeen 
te nog aantreffen. Een splitsing ligt 
voor de hand. De argumenten voor 
de KLEM zijn bovendien ook weinig 
overtuigend. Dat ziet ook de minister, 
gelet op de kwalificatie die hij geeft 
aan die splitsing, namelijk dat het 
aantrekkelijke kanten heeft. Een 
samenvoeging van Maurik-Lienden 
enerzijds en Kesteren-Echteld 
anderzijds ligt voor de hand. 

Het sluit het beste aan bij de 
verhoudingen in het gebied, beter 
dan wat ik dan maar noem Groot Kes 
teren met 27.000 inwoners zonder 
een stedelijke kern. Het siert in het 
bijzonder Maurik en Lienden dat zij 
niet in lijdzaamheid hebben afgewacht 
wat over hen neer zou komen, maar 
zelf 'voor hun taak berekend' in de 
aanval zijn gegaan. Zij hebben een 
goede voorzet gegeven. De CDA-frac-
tie maakt daar graag een doelpunt 
van. Wij steunen - en hebben het ook 
mede ingediend - het splitsingsamen-
dement. Bij de twee aan twee is er al 
sprake van een zekere samenhang, 
een sociaal-economische betrokken-
heid en een religieus-cultureel 
argument. 

Wat het grensbeloop betreft, 
constateren wij dat de minister in het 

voorstel niet heeft gekozen voor de 
kanaalgrens, maar het draagvlakcrite-
rium liet prevaleren ten gunste van 
de gemeente Buren. Nu meer dan 
waarschijnlijk wordt gekozen voor 
een splitsing, is de bodem onder die 
argumentatie goeddeels weggesla-
gen. Dit gevoegd bij de motie Van 
Rossum doet ons kiezen voor het 
kanaal als grens. 

Ik merk nog op dat de namen van 
de nieuwe gemeenten slechts 
werknamen zijn. Straks hebben de 
nieuwe gemeenteraden definitief te 
beslissen over de naam van hun 
nieuwe gemeente. 

Ingewikkelder ligt het met Medel, 
een landbouwgebied van zo'n 400 
hectare, dat Tiel graag aan zijn 
grondgebied zag toegevoegd. 
Echteld, de bewoners, de landbouwor-
ganisaties enzovoorts denken daar 
een slag anders over. Tiel heeft nog 
genoeg nat industrieterrein, zo 
zeggen zij, voor jaren. Wat is het 
oordeel van de bewindsman over die 
verschillende inschatting aan de 
twee kanten van het kanaal? Kan hij 
ook vertellen of bij een eventuele 
aanleg van nat industrieterrein aan 
de oostkant van het water een 
doorbraak in de kanaaldijk nodig zou 
zijn? Is daar toestemming voor te 
verwachten? 

Wij vervolgen onze tocht en 
komen in het hart van de Midden-Be-
tuwe. Dodewaard, Valburg en 
Heteren, exclusief Driel, zouden de 
nieuwe grote gemeente Valburg gaan 
vormen. Onze opmerking over de te • 
grote schaal geldt ook hier. Wij 
hebben het amendement voor een 
zelfstandig Heteren ingediend. Ter 
zijde merk ik op dat de PvdA in het 
voorlopig verslag naar deze variant 
zeer duidelijk en - mag ik het zeggen, 
mijnheer De Visser? - welhaast 
sympathiek heeft geïnformeerd. 
Sterker, in het eindverslag vroegen de 
leden van de socialistische fractie een 
reactie 'mede met het oog op varianten 
die eventueel overwogen zouden 
worden'. Daarom herhaal ik aan het 
adres van de PvdA mijn vriendelijke 
uitnodiging tot mede-ondertekening. 
Het moet toch een verademing zijn 
om in deze tijd zo vol van oppositie 
eens wat kamerbreed te kunnen 
ondernemen. 

Dodewaard is de kleinste gemeente 
in het herindelingsvoorstel. Het 
argument van het getal is daarmee 
echter niet doorslaggevend. Het 
gemeentebestuur en vooral de 
werkgroep 'Dodewaard blijft zelfstan-
dig' hebben in het verleden tal van 
argumenten aangedragen. Die 
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mogen niet met enkel het tegenargu-
ment van een cijfer worden bestreden. 
Wij nemen kennis van de opvatting in 
Dodewaard, dat bij herindeling een 
samenvoeging met Valburg nog het 
meest voor de hand ligt. De minister 
is nieuw. Mag ik hem nadrukkelijk 
vragen zijn visie te geven op het 
getalscriterium in het algemeen en 
voor deze herindeling in het bijzonder? 

Heteren zelfstandig; dat willen wij. 
De argumenten zijn er. Het is een 
gemeente die alles heeft om zelfstan-
dig te blijven qua omvang, draagvlak 
en samenhang. Rivieren scheiden in 
de breedte en binden in de lengte. 
Daarom is het logisch Driel te laten 
waar het ligt en niet in te delen bij 
Eist. Afgezien van enkele minieme 
cosmetische correcties aan de 
zuidgrens gaat uitsluitend het 
grondgebied van Heteren ten westen 
van het Lingekanaal naar Valburg. De 
Hel wordt zodoende Valburgs 
gebied. Dat is uiteraard uitsluitend 
letterlijk te verstaan. 

Het wijzigen van gemeentegrenzen 
is altijd een gevoelige zaak geweest 
en het zal dat blijven. Dit geldt 
evenzeer voor het oostelijke gedeelte 
van de Betuwe, waar wij nu zijn 
aangekomen. Een blik op de bestuur 
lijke landkaart leert dat een aanpas-
sing van dat grensbeloop is geboden. 
De gemeente Eist als twee los van 
elkaar gelegen delen en een slinger-
grens tussen Eist en Bemmel. Graag 
vernemen wij van de minister nog 
eens nadrukkelijk, waarom hij kiest 
voor een overgang van Oosterhout 
naar Eist. Wat is de oriëntatie - wij 
vragen dat de minister met nadruk -
van die kern Oosterhout en welk 
gewicht kent de minister toe aan de 
gehouden volksraadpleging en de 
uitslag daarvan in de kern Oosterhout? 

Het is duidelijk dat de grillige 
grens bij rijksweg 52 een correctie 
behoeft tussen Eist en Bemmel. 
Natuurlijk, formeel is de gemeente 
Bemmel niet als zodanig betrokken 
geweest bij deze herindelingsproce-
dure en de verontwaardiging van die 
zijde om te elfder ure bij de zaak 
betrokken te worden, kunnen wij ons 
best voorstellen. Wij zijn echter zo 
vrij om dat verwijt te leggen op het 
bord van het College van gedeputeer-
de staten en de minister, die deze in 
onze ogen doelmatige en daarmee 
vanzelfsprekende aanpassing hebben 
verzuimd aan te brengen. De zaak 
zelf nu vandaag te regelen, wint het 
bij ons van die formele schoonheids-
fout. Beter ten halve gekeerd dan ten 

hele gedwaald. Vandaar onze steun 
aan het amendement-Van Rossum. 

De CDA-fractie zou het voorliggen-
de wetsvoorstel willen karakteriseren 
als het nadenderen van een trein, die 
in de jaren '60 op de rails is gezet. 
Het station dat toen voor ogen stond, 
blijkt niet te bestaan. Vandaag kan 
door de Kamer de wissel verzet 
worden om op het juiste station aan 
te komen. De minister, nog nauwelijks 
zijn rol als volksvertegenwoordiger 
ontwend, zal deze eigentijdse visie 
van het parlement - daar vertrouwen 
wij op - kunnen waarderen. 

Ten slotte nog het volgende. Het 
ideale herindelingsmodel bestaat 
niet, evenmin als de ideale gemeente. 
Wat wel onbetwistbaar is, is een 
zekere ontwikkeling in het denken en 
die ontwikkeling willen wij honoreren. 
Het is een ontwikkeling van een 
grootschalige aanpak naar een 
kleinschaliger, aangepast model. Zo 
willen het trouwens bijna alle mensen 
die er wonen. Mag dat ondertussen 
eens meetellen? 

D 
De heer Van Rossum (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Evenals de 
Bommelerwaard, is de Midden Betu-
we een prachtig agrarisch open 
plattelandsgebied, waar de bestuurs-
structuur is aangepast aan het 
karakter van de bestuursproblematiek 
en de schaal van het landschap. De 
kleinste gemeente die in de herinde-
ling van dit wetsvoorstel begrepen is, 
is de gemeente Dodewaard, een 
gemeente die de laatste jaren 
verschillende keren - zowel in de 
nationale als in de internationale 
media - de aandacht trok, maar die 
toch getoond heeft - soms met hulp 
van buitenaf - de problematiek 
bestuurlijk aan te kunnen. Qua 
schaalgrootte heeft onze fractie ook 
van dit gebied de indruk, dat herinde-
ling nauwelijks nodig is. 

In tegenstelling echter tot de 
Bommelerwaard, waar men wel 
protesteerde maar minder toekomst-
gericht studeerde, zijn in de Midden-
Betuwe een aantal duidelijk gerichte 
studies verricht die respect afdwin-
gen. Ik denk aan de club van negen, 
een gedegen studie over de effecten 
van allerlei aard op het al of niet 
herindelen van de gemeenten 
Valburg, Heteren en Dodewaard. 
Daarnaast mag met ere genoemd 
worden de gezamenlijke diepgraven-
de studie van de gemeenten Maurik 
en Lienden, met de vele bijlagen die 
informatie verschaffen over de vele 

aspecten die rechtstreeks of terzijde 
voor herindeling van belang zijn. 

Het zal duidelijk zijn dat na alle 
pleidooien die ik in de loop der jaren 
heb mogen houden voor een klein-
schaliger aanpak van de gemeentelij-
ke herindelingen in plattelandsgebie-
den, ik in mijn zwanezang in dit huis 
niet akkoord kan gaan met gemeenten 
in de Midden-Betuwe van 26.700 en 
23.500 inwoners. Die schaal past 
geheel niet bij deze streek. Gelukkig 
sta ik hierin niet alleen: de VVD-fractie 
heeft met onze volledige instemming 
een amendement ingediend om de 
KLEM-gemeenten in tweeën te 
splitsen, mede op grond van de 
bovengenoemde studie, zodat de 
gemeenten Maurik en Lienden 
samengevoegd worden en ook de 
gemeenten Kesteren en Echteld. 

De CDA-fractie heeft, eveneens 
met onze volledige instemming, een 
amendement ingediend om de 
gemeente Heteren zelfstandig te 
laten. In beide gevallen gaat het om 
kleinschaliger oplossingen van het 
herindelingsvraagstuk, zodat beide 
voorstellen onze instemming hebben. 
In beide gevallen zijn zowel de streek 
als de minister met behulp van de 
provincie Gelderland ons van dienst 
geweest om de financiële consequen-
ties van deze varianten na te rekenen. 
Ook daaruit blijkt, evenals bij de 
Bommelerwaard dat er duidelijke 
verschillen zijn, doch dat die zeker 
niet onoverkomelijk zijn en het is 
zelfs zo dat de kleinschalige variant 
leidt tot minder uitgaven uit het 
Gemeentefonds en dus gunstiger is 
voor andere gemeenten. 

Welke staatssecretaris zou daar in 
deze tijd van bezuinigingen niet 
dankbaar voor zijn? Er komt dan 
meer ruimte in het Gemeentefonds, 
wellicht zelfs voor Rozenburg. In 
beide amendementen is tevens 
gepoogd om overeenkomstig een 
destijds met vrijwel algemene 
stemmen aangenomen motie-Van 
Rossum/Rienks (16824, nr. 32) de 
nieuwe grenzen zodanig te situeren 
dat er een bestuurlijk overzichtelijk 
geheel ontstaat. Zo is de grens 
tussen de gemeenten Buren en 
Maurik-Lienden gelegd bij de schei-
ding in het gebied, namelijk het 
Betuwepand van het Amsterdam-Rijn-
kanaal. 

De grens tussen de gemeenten 
Kesteren en Valburg, de oude 
gemeente Dodewaard, is gelegd 
midden in de Linge. Dat is ook een 
duidelijke scheiding in het terrein. De 
grens tussen de gemeenten Kesteren 
en Heteren ligt midden in het 
Lingekanaal. Vooral laatstgenoemde 
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grens was uiterst grillig en onoverzich-
telijk en kon dus voor de politie en 
ook voor diensten van hogere en 
lagere overheden die daar werkzaam 
heden te verrichten hebben, leiden 
tot moeilijkheden, vergissingen en 
zelfs tot fouten. 

Duidelijk is onze voorkeur voor 
een kleinschaliger aanpak met 
overzichtelijker grenzen. Dat brengt 
wel met zich dat aan enkele plaatselijk 
levende wensen niet kan worden 
voldaan. Zo komt indien de grens in 
het Betuwepand komt Rijswijk bij 
Maurik en niet bij Buren. Zo komt 
ondanks de vurige wens van de 
gemeente Tiel het gebied rondom 
het Huis Medel niet bij Tiel. Naar mijn 
mening is het ook wat prematuur om 
een terrein waarvan geenszins 
vaststaat dat het zijn functie als nat 
industrieterrein zal kunnen vervullen, 
reeds nu met dat speculatieve doel 
aan Tiel toe te wijzen. 

Bekend is toch dat zich in dit 
gebied zeer ernstige kwelproblemen 
hebben voorgedaan bij de aanleg van 
de oostelijke dijk van het Amsterdam-
Rijnkanaal, noordelijk van de sluis, 
terwijl ons ook informatie gewerd 
van het polderdistrict Betuwe dat dit 
gebied uiterst kwelgevoelig is. Ook in 
een publikatie van de stichting voor 
de bodemkartering kan men zien dat 
dit gebied doorkruist wordt door 
oude rivierarmen waar vroeger de 
Waal meanderde, zodat een insteek-
haven tot zware waterstaatkundige 
voorwaarden van de kanaalbeheerder 
en het polderdistrict zullen leiden 
waardoor mogelijk de kosten 
onaanvaardbaar hoog zullen worden. 

Bovendien is het landbouwkundig 
een veel beter gebied dan het gebied 
noordelijk van de nieuwe brug over 
het kanaal en daarenboven sluit dat 
beter aan bij het huidige industrieter-
rein van Tiel. Een notitie die ik nog 
onlangs van de burgemeester van 
Tiel ontving, wijst er duidelijk op dat 
hij ook langzamerhand in noordelijke 
richting opschuift. Wellicht vinden zij 
elkaar nog een keer. Om al deze 
redenen lijkt het onze fractie thans 
niet opportuun om het gebied rond 
het Huis Medel aan Tiel toe te 
voegen. Met de nieuwe vereenvoudig 
de procedure kan dit na een gedegen 
onderzoek altijd nog gebeuren. 
Voorlopig is er in Tiel nog voldoende 
industrieterrein beschikbaar, er is 
zelfs de laatste tijd nogal wat 
weggegaan. 

Over de indeling van de gemeente 
Dodewaard heeft de SGP fractie lang 
geaarzeld. Voorop staat dat wij aan 

indeling eigenlijk geen behoefte 
hadden, in de loop van de procedure 
is echter gebleken dat wij daarin 
vrijwel alleen stonden en dat brengt 
ons ertoe toch een keuze te doen. 
Qua bevolking sluit Dodewaard 
duidelijk aan bij Opheusden. 

Wat openbaar vervoer betreft 
heeft men zelfs samen één station. 
Ook met andere zaken is men op 
elkaar aangewezen. De minister is er 
in de memorie van antwoord op blz. 
5 en 6 duidelijk op ingegaan en heeft 
daarbij gesteld dat Dodewaard, met 
het oog op de oostelijke oriëntatie en 
de indeling krachtens de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, 
bestuurlijk meer verbanden heeft 
naar het oosten dan naar het westen. 
Hoewel het ons qua bevolkingssamen-
stelling spijt, zijn de argumenten 
feitelijk juist en dus moeilijk te 
weerspreken. Wij stemmen dan ook 
met een bezwaard hart in met 
Dodewaard bij de gemeente Valburg. 

Bij Slijk-Ewijk wordt rekening 
gehouden met een kleine plaatselijke 
correctie om een klein buurtschapje 
bij de gemeente Valburg te behouden. 
Daarvoor heeft de heer De Visser, 
met mijn medeweten een amende-
ment ingediend. 

Een punt dat niet onbesproken kan 
blijven, is de grens tussen Eist en 
Bemmel. Deze grens is mogelijk 
historisch goed verklaarbaar, maar 
ligt thans hoogst ongelukkig ten 
opzichte van rijksweg 52. De grens 
slingert zich als een serpentine om 
deze weg heen. Als zich een ongeluk 
op de weg of op het klaverblad 
voordoet, moet een verbaliserende 
agent altijd een nauwkeurige 
topografische kaart bij zich hebben, 
daar hij zich anders gemakkelijk kan 
vergissen in de vraag, in welke 
gemeente het ongeval heeft plaatsge-
had. 

Het grillige verloop van de grens 
heeft, naar ik heb begrepen, wel eens 
geleid tot verkeerde aanschrijvingen 
bij het niet nakomen van keurvoor-
schriften bij het polderdistrict. Om 
deze en om andere redenen die ik al 
eerder in mijn betoog noemde, heb ik 
met de collega's Hennekam, Franssen 
en De Visser een amendement 
ingediend om de grens tussen de 
gemeenten Eist en Bemmel zodanig 
vast te stellen dat rijksweg 52 in zijn 
geheel in de gemeente Eist komt te 
liggen. Beperkte oppervlakten 
worden hierdoor tussen de gemeen-
ten Bemmel en Eist uitgewisseld, 
terwijl de burgemeester van Bemmel 
mij heeft verteld dat hij 90 inwoners 
uit zijn gemeente ziet vertrekken naar 

Eist, maar dat er anderzijds 65 
inwoners van Eist ongevraagd het 
genoegen krijgen om het burgerschap 
van Bemmel te ontvangen. 

Voor het overige blijft de gemeente 
Bemmel uiteraard buiten deze 
herindelingsoperatie. Het geheel 
overziende, had de SGP fractie aan 
de gehele herindeling geen behoefte. 
Door een duidelijke constructieve 
samenwerking tussen enkele fracties 
is het tot mijn genoegen gelukt door 
de ingediende amendementen de 
schaal van de herindeling tot 
aanvaardbare proporties terug te 
brengen en is het tot mijn nog 
grotere blijdschap gelukt om in dit 
gebied tot een aantal overzichtelijke 
gemeentegrenzen te komen. Ik denk 
dat het laatste al tot meer helderheid 
leidt en mogelijk daardoor tot minder 
kosten of in ieder geval tot veel 
minder ergernis. Herindeling zijn op 
zichzelf al een bron van ergernis en 
ongelukkige grenzen zijn dat eveneens 
voor degenen die in zo'n gebied 
moeten werken. 

Nu ben ik christelijk opgevoed en 
daarom spreken de onderwijzende 
woorden van Christus tegen zijn 
discipelen mij dan ook in het bijzonder 
aan: 'Het kan niet zijn dat er geen 
ergernissen komen, doch wee die 
mens door welke zij komen. Het zou 
hem nuttiger zijn dat een molensteen 
om zijn hals gedaan ware en hij in de 
zee geworpen ware, dan dat hij één 
van deze kleinen zou ergeren'. 
Worden gemeentelijke herindelingen 
vaak niet als zulke molenstenen varf 
kleine gemeenten ervaren? 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Na hetgeen bij de 
behandeling van de herindeling van 
de Bommelerwaard door mij naar 
voren is gebracht, kan ik mij tot 
enkele opmerkingen over de herinde-
ling van de Midden-Betuwe beperken. 
Het wordt eentonig, maar deze 
plannen zijn naar onze mening ook 
veel te grootschalig van karakter. 
Zeven gemeenten, waaronder slechts 
één gemeente met een inwonertal 
van onder de 5000, moeten volgens 
provincie en regering opgaan in twee 
nieuwe gemeenten. Het ijkpunt van 
10.000 inwoners, dat zeker voor 
landelijke gebieden geen valbijl meer 
zou zijn, wordt verre overtroffen. 
Onzes inziens onnodig, zouden 
dorpen en gemeenschappen met 
sterk uiteenlopende sociale kenmer-
ken samen worden gevoegd. 
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Leerling 

In dit gebied is er de reële 
mogelijkheid om vier gemeenten te 
creëren die elk een behoorlijk aantal 
inwoners hebben. Dit kan door 
Heteren intact te laten - ik ben blij 
dat de heer Hennekam een amende 
ment op dit punt heeft ingediend, 
waarbij ik mij graag aansluit; ik zal dit 
mede ondertekenen - en de vier 
zogeheten 'KLEM-gemeente' niet tot 
één maar tot twee nieuwe gemeenten 
samen te voegen. Ook op dit punt is 
een amendement ingediend. Wij 
constateren met tevredenheid dat de 
amendering in deze zin is voorgesteld 
door fracties die samen een meerder-
heid in de kamer hebben. Met die 
wijziging is onzes inziens de grootste 
pijn weggenomen uit het wetsvoorstel 
dat wij nu behandelen. Bovendien 
wordt er daarmee recht gedaan aan 
de gedegen studie van met name de 
gemeenten Lienden en Maurik. 

De vraag dringt zich echter wel op 
of de regering langzamerhand zal 
inzien dat gemeentelijke herindelings-
operaties kritischer moeten worden 
bezien. Er zitten nog heel wat 
herindelingsplannen in de pijplijn. 
Zouden de argumenten die Lienden 
en Maurik met zo veel verve en 
overtuiging hebben aangevoerd ook 
elders van toepassing zijn? Welke 
consequentie trekt de minister 
daaruit, te meer nu moet worden 
vastgesteld dat er zich in de Kamer 
een meerderheid aftekent voor een 
niet onaanzienlijke wijziging in het 
voorliggende voorstel? Dit is mede te 
danken aan de fractie van de VVD, 
die zich tot nu toe heeft geconfor-
meerd aan de herindelingsvoorstellen 
van de regering. De heer Lauxtermann 
heeft dit eerder vanmiddag in 
herinnering gebracht, toen wij de 
herindeling van de Bommelerwaard 
bespraken. Toch lijkt er beweging in 
het standpunt van de fractie van de 
VVD te zitten. 

De heer Lauxtermann (VVD): 
Voorzitter! De heer Leerling daagt mij 
uit. Ik heb niet gezegd dat wij altijd 
de voorstellen van de regering 
volgen. Ik herinner bij voorbeeld aan 
de behandeling van de gemeentelijke 
herindeling in de Hoeksche Waard. 
Toen zijn er ook door de fractie van 
de VVD amendementen ingediend. 
Overigens zijn deze amendementen 
terecht aanvaard. Ik heb niet anders 
gezegd dan dat de fractie van de 
VVD het herindelingsbeleid onder-
steunt, zoals het in de notitie van de 
heer Rietkerk is uiteengezet. 

De heer Leerling (RPF): Wat de 
uitwerking daarvan betreft, bevestigen 
uitzonderingen de regel die de fractie 
van de VVD hanteert. Ik constateer 
toch dat er enige beweging in het 
standpunt van de VVD zit. Daaruit 
zou kunnen worden afgeleid dat er 
ook een kentering komt in het 
denken over het op grote schaal 
herindelen van gemeenten. Dat doet 
mij deugd, zeker bij het afsluiten van 
deze kabinetsperiode waarin de 
fractie van de RPF voortdurend de 
mening heeft uitgedragen dat de 
gemeentelijke herindeling niet op 
deze grote schaal moest worden 
doorgezet. Het standpunt dat wij 
naar voren hebben gebracht, wordt 
nu in bredere kring gedeeld dan 
enkele jaren nog het geval was. 

Mijnheer de Voorzitter! Wanneer 
de ingediende amendementen 
worden aangenomen en een beperkte 
gemeentelijke herindeling wordt 
gerealiseerd, zullen veel bezwaren 
van de zogeheten 'club van negen' 
worden weggenomen. De heer Van 
Rossum heeft hier al naar verwezen. 
Deze club heeft zich in de Midden-Be-
tuwe met kracht van argumenten 
tegen de herindeling verzet. Toch 
vraag ik de minister hoe hij reageert 
op het verwijt van de club van negen 
dat het een stuitend staaltje van 
technocratisch denken is dat in de 
memorie van antwoord lovend over 
het terugdringen van de bestuurskos-
ten wordt gesproken, als wordt 
bedoeld dat het aantal wethouders 
en raadsleden met 56% wordt 
teruggebracht. 

Zo zou, aldus de club van negen, 
ook het afschaffen van nationale 
regeringen en parlementen èn het 
overdragen van de macht van de 
Europese Commissie en het Europese 
Parlement aantrekkelijke bezuinigin-
gen opleveren in de ogen van 
Europese technocraten. De minister 
en zijn staatssecretaris zullen het 
toch met mij eens zijn, dat beknibbelen 
op het aantal bestuurders ook de 
kwaliteit van het bestuur kan aantas-
ten, zeker als dat bestuur verder van 
de burger komt af te staan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ga nog 
met een enkel woord in op het 
dringende verzoek van de gemeente 
Tiel. Deze gemeente verzoekt het aan 
de orde zijnde plan zodanig te 
wijzigen dat Tiel in de Midden-Betuwe 
gebiedsuitbreiding krijgt voor 
zogenaamd 'nat industrieterrein'. Dit 
is bekend onder de naam Medel. 

Bekend is dat de provincie 
Gelderland het verzoek van Tiel wilde 
honoreren. De minister is echter een 

andere mening toegedaan. Tiel is 
daar boos over en vraagt om correctie. 
Ik vraag aan de minister een reactie 
op het verwijt van de zijde van de 
gemeente Tiel, luidende: 'De minister 
doorkruist met het wetsvoorstel de 
huidige opzet van het ruimtelijk 
economisch en sociaal-economisch 
beleid van provincie en gemeente. Hij 
maakt niet duidelijk met welk 
uitgangspunt voor herindeling men in 
conflict komt als de toevoeging van 
een deel van Echteld aan Tiel wel 
doorgang vindt.'. 

De fractie van de RPF voelt er 
weinig voor, de wens van Tiel in te 
willigen. Het gezegde luidt, zoals 
zoeven al opgemerkt is door collega 
Hennekam: rivieren verbinden in de 
lengte en scheiden in de breedte. Dat 
geldt ongetwijfeld ook voor kanalen, 
denk ik, zij het dat uitzonderingen 
altijd de regel kunnen bevestigen. 
Die uitzondering komt mij in dit geval 
niet direct noodzakelijk en opportuun 
voor. 

Ik ga niet in op alle details, 
mijnheer de Voorzitter. Ik kan eerder 
gemaakte op- en aanmerkingen 
onderschrijven, zoals die met 
betrekking tot de gemeente Dode-
waard, de kleinste in het gebied van 
Midden-Betuwe. Met nadruk sluit ik 
mij aan bij een vraag van collega 
Hennekam over de positie van de 
kern Oosterhout. 

Ten slotte kom ik tot de financiële 
kant van de zaak. De fractie van de 
RPF vindt het uitermate vervelend 
dat verschillende instanties tot zulke 
grote verschillen kunnen komen. Dat 
is al gebleken bij de hoorzitting, die 
is gehouden. Dat belangentegenstel-
lingen tot zekere afwijkende schattin• 
gen leiden, is begrijpelijk. Een andere 
optiek geeft ook een andere taxatie 
van met name de onzekere factoren. 
Uitkomsten evenwel, die uiteenlopen 
van grote positieve resultaten tot 
belangrijke negatieve maken het 
geheel ongeloofwaardig. 

In hoeverre ziet de staatssecretaris 
mogelijkheden om algemeen 
aanvaarde rekenmodellen te doen 
ontwerpen om zulke grote verschillen 
in de toekomst te vermijden? 
Vooralsnog hebben wij de indruk dat 
een zekere positieve uitkomst voor 
de nieuwe gemeenten waarschijnlijk 
is. Dat houdt een duidelijke verzach-
ting in van de pijn voor de nieuwe 
gemeenten. Mede daarom zal de 
fractie van de RPF, als het voorstel 
wordt geamendeerd zoals nu lijkt te 
gebeuren, haar stem aan dit voorstel 
kunnen geven. 
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D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Voor een inhoudelijke 
beoordeling van het voorstel wil ik 
erop wijzen dat wij in de Midden-Be 
tuwe te maken hebben met bij uitstek 
landelijke gebieden. De heer Van 
Rossum wees daar ook reeds op. 
Weliswaar liggen deze landelijke 
gebieden op niet al te grote afstand 
van enkele stedelijke kernen, waarvan 
een zekere uitstraling en druk uitgaat, 
maar ik kan weinig gebieden in 
Nederland noemen, waarin dit niet 
het geval is. Uit een oogpunt van 
bestuurskracht behoeven mijns 
inziens aan dit gebied geen extra 
eisen te worden gesteld. Hooguit 
geldt dit voor het gebied tussen 
Arnhem en Nijmegen, maar daar ligt 
reeds een gemeente met een 
behoorlijke bestuurskracht. Hierover 
worden bovendien afzonderlijk 
voorstellen gedaan. 

Tegen deze achtergrond doet de 
schaal van de herindeling van de 
Midden-Betuwe onlogisch aan. 
Anders dan bij voorbeeld het geval is 
in de Alblasserwaard, waarover wij 
vorig jaar spraken, komen er in dit 
gebied geen echt kleine gemeenten 
voor. Dit behoeft niet te betekenen 
dat alle gemeenten het beste kunnen 
blijven voortbestaan. Ik vind echter 
onvoldoende gemotiveerd, waarom 
in zo'n gebied doorgeslagen moet 
worden naar gemeenten met 
respectievelijk 27.000 en 19.000 
inwoners. Een belangrijk argument 
schijnt te zijn dat deze gemeenten 
dan meer op één niveau komen te 
staan met de gemeenten Tiel en 
Geldermalsen in het samenwerkings-
gebied Rivierenland. 

Als dit het argument moet zijn, 
dan kunnen wij in de toekomst nog 
wat verwachten. Dan plakken wij net 
zo lang gemeenten aan elkaar, tot zij 
voldoende met elkaar in evenwicht 
zijn. Nederland is vanouds een land 
van stad en platteland, van grote en 
kleine gemeenten. Ik heb geen 
behoefte om aan oude grenzen te 
blijven vasthouden, maar evenmin 
om te streven naar een soort 
eenheidsworst. Daarom vind ik het 
een goede zaak dat op het voorstel 
inzake de Midden-Betuwe amende 
menten zijn ingediend, die de schaal 
van de herindeling tot wat realistischer 
proporties willen terugbrengen. 

Zoals gezegd, is de positie van de 
gemeente Eist een aparte. Ik herinner 
mij uit mijn eigen Eister jaren dat de 
druk vanuit het noorden, en in 
mindere mate ook vanuit het zuiden, 

op het gebied van de Over-Betuwe 
groot was. Dit leidde al eerder tot 
belangrijke grenscorrecties, ten koste 
van open gebied tussen Arnhem en 
Nijmegen. 

Versterking van de positie van 
Eist, gelegen tussen beide steden, 
vind ik dan ook van belang. Ik vind 
het ook vanzelfsprekend dat deze 
versterking in de eerste plaats wordt 
gezocht in het gebied van de kern 
Oosterhout. Eist mag wat mij betreft 
een unieke gemeente blijven, maar 
als dit moet blijken uit het feit dat het 
grondgebied van de gemeente in 
twee losse delen is verdeeld, lijkt mij 
dit een twijfelachtige eer. 

Moeilijker ligt de situatie bij Driel. 
Er zijn zeker goede argumenten aan 
te voeren voor toevoeging van deze 
kern aan Eist - bepaald niet alleen 
omdat er tot voor kort een marktbus 
naar Eist reed - maar een dergelijke 
toevoeging zou tot gevolg hebben 
dat het restant van de gemeente 
Heteren in ieder geval niet zelfstandig 
zou kunnen blijven bestaan. Boven-
dien meen ik dat overheveling van 
een deel van een gemeente naar een 
andere gemeente alleen moet 
plaatsvinden als daarvoor duidelijke 
argumenten kunnen worden aange-
voerd. Dit afwegende, kies ik voor 
handhaving van Heteren als één 
geheel. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog 
een enkele opmerking maken over de 
verdere gang van zaken bij herinde-
lingen. In tal van provincies wordt 
aan grootscheepse herindelingen 
gewerkt. In enkele andere is men 
huiverig of kijkt men de kat nog eens 
uit de boom. Dit laatste vind ik 
begrijpelijk, nu wij staan aan het eind 
van een kabinetsperiode en nog maar 
moet worden afgewacht of een 
nieuw kabinet op dezelfde wijze zal 
doorgaan. Ik denk dat de behandeling 
van dit herindelingsvoorstel wel 
aangeeft, dat de Kamer niet bereid is, 
klakkeloos achter vergaande voorstel-
len aan te lopen. Dat lijkt mij voor de 
provincies een belangrijk gegeven. Als 
wij toe willen naar een situatie, waarin 
regering en Kamer zich terughoudend 
opstellen ten opzichte van provinciale 
voorstellen, is het zaak dat ook de 
provincies de ontwikkelingen in Den 
Haag volgen. 

Mijnheer de Voorzitter! U zult het 
mij niet kwalijk nemen als ik mij in dit 
debat niet alleen tot de regering richt, 
maar ook even stilsta bij het feit dat 
één onzer niet alleen zijn laatste 
bijdrage levert aan de debatten over 
de herindelingen, maar naar alle 
waarschijnlijkheid - zoals hij het zelf 
noemde - zijn zwanenzang houdt. Ik 

doel op de heer Van Rossum. Het 
treft goed dat juist deze herindelings-
voorstellen hem tot zijn laatste 
debatten in de Kamer hebben 
geïnspireerd. 

Hij heeft vele herindelingsvoorstel-
len mede behandeld. Daar maakte hij 
zich niet met een Jantje van Leiden 
vanaf. Provinciale en departementale 
ambtenaren werden nauwkeurig 
nagerekend en de minister zag zich 
bij herhaling genoopt, met een nota 
van wijziging te komen, hetzij omdat 
dorpsnamen verward waren, hetzij 
omdat coördinaten niet klopten. 
Blijvende betekenis had mijns inziens 
echter een andere inbreng van de 
heer Van Rossum. Die betekenis blijkt 
ook uit de voorstellen van vandaag. 
Daartoe geef ik één citaat uit de 
memorie van toelichting op het zojuist 
reeds besproken voorstel inzake de 
Bommelerwaard. Daarin staat: 

'Deze' - de gewijzigde grens dus -
'houdt in dat de gemeentegrens 
vanaf de rotonde' - 'via een in het 
landschap herkenbare watergang 
langs een bosperceel aansluit op de 
huidige gemeentegrens'. 

Zo heeft Van Rossum het gewild: 
een in het land herkenbare watergang. 
Het zal hem goed doen dat ik dit 
citaat heb ontleend aan een voorstel 
dat uitgerekend betrekking heeft op 
de opheffing van een gemeente die 
die nu nog heet: Rossum. 

D 
De heer De Visser (PvdA): Mrjnheer 
de Voorzitter! De behandeling van 
een gemeentelijke herindeling is voor 
een lid van deze Kamer altijd een erg 
leerzame zaak. Het frist de geografi-
sche kennis op. Tal van plaatsnamen 
die je als kind op school in het hoofd 
hebt moeten stampen - in mijn tijd 
leerden kinderen dat nog - en die in 
de loop der jaren uit het bewustzijn 
zijn verdwenen, worden weer levende 
begrippen. Naast allerlei problemen 
leer je vele aardige en interessante 
mensen in zo'n streek kennen, maar 
vooral besef je hoezeer beslissingen 
die je als kamerlid over dit soort 
wetsvoorstellen neemt, de mensen 
direct raken. 

De uitkomsten van al je overwe-
gingen zijn van direct belang voor tal 
van bestuurders en burgers die heel 
intensief meeleven en er vaak ook 
zeer emotioneel bij betrokken zijn. 
Daarom vindt mijn fractie dat dit 
soort wetsvoorstellen een zo zorgvul-
dig mogelijke behandeling dient te 
krijgen. Dat geldt voor de procedure 
bij de voorbereiding door provinciale 
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De Visser 

en gemeentelijke besturen, maar ook 
voor de behandeling hier in Den 
Haag, wanneer de minister van 
Binnenlandse Zaken en de Kamer in 
gemeen overleg de resultaten van 
het werk van lokale en regionale 
besturen beoordelen en ze toetsen 
aan de normen die zij van belang 
vinden. 

Mijn fractie is u, mijnheer de 
Voorzitter, en het Presidium er dan 
ook zeer erkentelijk voor dat, 
ondanks de overladen agenda van de 
Kamer, kans is gezien om dit wets-
voorstel alsnog een zorgvuldige 
behandeling te doen ondergaan, iets 
dat de laatste weken helaas geen 
vanzelfsprekendheid is gebleken. 

Voor mijn fractie is een zorgvuldige 
voorbereidingsprocedure een van de 
belangrijkste criteria waaraan zij dit 
soort wetsontwerpen toetst. Tot die 
zorgvuldigheid rekent mijn fractie 
ook het tempo waarin de procedure 
wordt afgewikkeld. De voorgeschie-
denis van dit wetsontwerp beslaat 
meer dan tien jaar, met alle gevolgen 
die daaraan zijn verbonden. De 
onrust en onzekerheid waarmee 
burgers en bestuurders tijdens die 
voorbereidingsperiode moeten leven, 
dienen van zo kort mogelijke duur te 
zijn. Daarom verneem ik ook graag 
van de minister of het bij de begro-
tingsbehandeling toegezegde 
voorstel tot wijziging van de procedure 
die tot versnelling ervan moet leiden, 
inmiddels de Raad van State heeft 
bereikt. 

De lange voorbereidingsduur heeft 
er jammer genoeg niet toe geleid dat 
in de streek een communis opinio is 
ontstaan over de herindeling. De 
dikke dossiers met correspondentie 
uit het betrokken gebied spreken wat 
dat betreft letterlijk boekdelen. De 
meningen zijn nog zeer verdeeld en 
bij sommige gemeentebesturen en 
burgers leeft toch nog steeds de 
mening dat zij voor voldongen feiten 
zijn geplaatst of dreigen te worden 
geplaatst. Dit laatste komt ook door 
persberichten omtrent amendemen-
ten die door sommige collega's zijn 
aangekondigd. 

Dit brengt mij op een tweede punt 
dat ik naar aanleiding van de proce-
dure wil opmerken. Wanneer de 
Kamer ingrijpende wijzigingen 
aanbrengt in de voorstellen die door 
provincie en ministers zijn voorgelegd, 
ontstaat een situatie waarin sommige 
gemeentebesturen en burgers zich 
overrompeld kunnen voelen. Zij 
hebben zich bij hun inspraakmogelijk-

heden immers geconcentreerd op de 
provinciale voorstellen en daarop 
ingehaakt. 

Ik zal een paar voorbeelden 
hiervan noemen. In de eerste plaats 
het amendement-Van Rossum om 
rijksweg 52 als natuurlijke grens 
tussen Eist en Bemmel aan te 
houden. Dit is een goed amendement. 
Het is in overeenstemming met een 
criterium dat wij in deze Kamer 
aanhouden. Dit is kennelijk aan de 
aandacht van de minister ontsnapt, 
want met dit criterium wordt in de 
voorstellen in het algemeen nauwe-
lijks rekening gehouden. Terecht 
voelt het gemeentebestuur van 
Bemmel zich op dat punt genomen, 
omdat het in het geheel niet betrokken 
is geweest bij de inspraakprocedure. 

Dan kom ik bij een tweede 
voorbeeld. Bij de splitsing van de 
KLEM gemeente in twee gemeenten, 
Maurik/Lienden enerzijds en Keste-
ren/Echteld anderzijds, zoals in het 
amendement van de heer Franssen 
wordt voorgesteld, heeft de minister 
zich kennelijk onvoldoende gereali-
seerd dat de Kamer - althans mijn 
fractie - ook als criterium hanteert 
dat een gemeente een redelijk tot 
goed bereikbaar centrum moet 
hebben. Dit kan ook zwaarder wegen 
dan bij voorbeeld het getalscriterium 
van 10.000. 

Dat zal de CDA-fractie genoegen 
doen. Zo heeft mijn collega Stoffelen 
daarover in de UCV van 11 maart 
1985 over het gemeentelijk herinde-
lingsbeleid gezegd: 'Te denken valt 
bij voorbeeld aan een regio waar tal 
van kleine kernen verspreid zijn over 
een groot oppervlak, zodat vorming 
van een gemeente van 10.000 of 
meer inwoners een gemeente zou 
doen ontstaan met een niet of 
moeilijk bestuurbaar groot grondge-
bied en/of een gemeente met een al 
te excentrisch gelegen hoofdkern'. 

In dit geval kan splitsing van de 
nieuw te vormen gemeente Kesteren 
dus zeer wel overwogen worden. Dat 
neemt niet weg dat de verschillende 
gemeentebesturen en bewonersgroe-
pen desondanks tijdens de inspraak-
procedure op het verkeerde been zijn 
gezet, omdat zij uitgingen van het 
provinciale voorstel van een zeer 
grote KLEM-gemeente. Het zou bij 
voorbeeld interessant geweest zijn 
om te vernemen, welke positie 
Dodewaard ingenomen zou hebben 
bij een eventuele keuze tussen 
aansluiting bij Kesteren/Echteld of bij 
Valburg. Ook de opvattingen van 
Kesteren/Echteld zijn in dat opzicht 
van belang. 

Als derde voorbeeld noem ik het 
amendement van collega Hennekam 
om Heteren zelfstandig te laten. Ook 
aanneming van dit amendement zou 
de voorstellen ingrijpend wijzigen. 
Wij hebben dan ook begrip voor 
degenen, zoals bij voorbeeld de 
gemeentebesturen van Dodewaard 
en Bemmel, die zeggen: 'Men komt 
nu met een zodanig gewijzigd 
voorstel, dat als men de gemeentelijke 
inspraak serieus neemt, wij ons 
andermaal uit moeten kunnen spreken 
over deze nieuwe voorstellen'. 

Mijnheer de Voorzitter! Meermalen 
is al uitgesproken, hoe gemeentelijke 
herindelingsprocedures dienen te 
verlopen. Mijn collega Niessen heeft 
inmiddels het standpunt van mijn 
fractie ter zake nog eens duidelijk 
verwoord. Het zwaartepunt in de 
voorbereiding en uitvoering van 
herindelingprocedures, in het 
aandragen van de bewijslast en in 
het opstellen van conceptplannen ligt 
bij de provincie. Dan zeg ik nog maar 
eens duidelijk wat wij eerder klip en 
klaar met elkaar afgesproken hebben, 
namelijk dat de Kamer marginaal 
toetst. Hoewel er wel enkele schoon 
heidsfouten aan het wetsontwerp 
kleven, zoals ... 

De heer Hennekam (CDA): Wanneer 
is ooit de afspraak gemaakt dat de 
Kamer zich zal beperken tot een 
marginale toetsing? De Partij van de 
Arbeid doet al jarenlang niet anders. 
Ik kan mij niet herinneren dat de 
Partij van de Arbeid de afgelopen vijf 
jaar bij herindelingsvoorstellen, 
waarbij alles bij elkaar zeker 150 
gemeenten betrokken waren, ook 
maar één keer een amendement 
heeft gesteund. Zij toetst dus 
marginaal, of eigenlijk meer dan dat! 
Wanneer heeft echter de Kamer 
daarover een afspraak gemaakt? 

De heer De Visser (PvdA): Ik wijs 
erop dat wij tijdens de UCV van 11 
maart 1 985 uitvoerig over deze zaak 
hebben gesproken. Toen hebben alle 
partijen zich daarover uitgesproken. 
Ik weet wel dat het CDA er toen 
andere opvattingen over had. 

De heer Van der Heijden (CDA): De 
vraag is of er een afspraak is gemaakt. 

De heer De Visser (PvdA): Mijn 
fractie en de VVD-fractie - dus in 
ieder geval een kamermeerderheid, 
zij het een wat bijzondere in deze 
periode - hebben zich toen duidelijk 
uitgesproken voor marginale toetsing. 
Ik kom hier straks nog uitvoerig op 
terug. 
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De heer Franssen (VVD): Voorzitter! 
Ik citeer het eindverslag: 'De leden 
van de PvdA-fractie hadden overigens 
met enige verbazing kennis genomen 
van de vrij stellige uitspraken van de 
regering in de memorie van antwoord 
over de marginale toetsing. Deze 
leden wensten nogmaals te benadruk 
ken dat zij de marginale toetsing 
onderschrijven, zoals zij overigens 
ook in het voorlopig verslag al zeiden 
te doen. 

Maar dat betekent niet, zo 
meenden zij, dat de minister van 
Binnenlandse Zaken en de Kamer 
alleen nog maar het door gedeputeer-
de staten ingediende eindvoorstel 
zouden mogen beschouwen. Deze 
leden meenden dat het met name 
onrecht zou doen aan de hoorzittin-
gen, die de commissie bij herinde-
lingsoperaties heeft te houden, als 
daarbij en tussentijds aangedragen 
varianten en alternatieven en 
opmerkingen, niet in de uiteindelijke 
beschouwing betrokken zouden 
kunnen worden.' Is de conclusie 
wellicht niet geheel onjuist dat 
hetgeen in het eindverslag staat, in 
idder geval enigszins op gespannen 
voet staat met wat u zojuist zei? 

De heer De Visser (PvdA): Dat is 
onjuist. Ik zal straks mijn standpunt 
ten aanzien van een aantal amende-
menten geven. Daaruit zal blijken dat 
mijn fractie op een aantal punten wel 
degelijk van mening is dat de Kamer 
een ander standpunt zou moeten 
innemen dan de regering. In dat 
opzicht is het terecht dat er door u 
enkele amendementen zijn ingediend. 
Onze opstelling ten aanzien van die 
amendementen hangt uiteraard ook 
af van het antwoord van de regering. 

Ik zal pas in tweede termijn 
definitieve uitspraken doen over die 
amendementen. Het is beslist niet 
juist dat wij onder marginale toetsing 
verstaan dat wij de zaak maar voor 
lief nemen. Zo ligt het niet. 

Als dat wel het geval was, zou de 
inspraakprocedure inderdaad totaal 
geen zin hebben. Wij toetsen aan een 
aantal criteria. Dat is dadelijk aan de 
orde. Daarbij kun je op een gegeven 
ogenblik tot de conclusie komen - ik 
loop nu wat op mijn verhaal vooruit -
dat je zoveel aan het wetsontwerp 
verandert dat je feitelijk met een 
totaal ander wetsontwerp te maken 
krijgt Dan wordt het pas echt 
interessant. Ik kom daar dadelijk nog 
uitvoerig op terug. 

De heer Mateman (CDA): U bedoelt 
te zeggen dat dan waarschijnlijk te 
veel naar de inspraak is geluisterd. 

De heer De Visser (PvdA): Dit is 
gelukkig niet in de microfoon gezegd, 
zodat ik er geen antwoord op hoef te 
geven. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Maar als u erop reageert, komt het 
wèl in de Handelingen! 

De heer De Visser (PvdA): Voorzitter! 
Ik heb al gezegd dat het zwaartepunt 
bij de provincie ligt. Ik vind dat de 
Kamer marginaal behoort te toetsen. 
In dit wetsontwerp zitten enkele 
schoonheidsfouten, die eruit gehaald 
zouden kunnen worden. 

Marginale toetsing door andere 
fracties heeft ertoe geleid dat al aan 
het begin van dit debat enkele 
verstrekkende amendementen zijn 
ingediend. Wij vernemen graag van 
de minister, of hij de mening toege-
daan is dat deze amendementen 
vallen onder de term 'marginale 
toetsing', maar dan in zijn totaliteit. 
Sterker nog, wij vragen ons af of de 
minister het eindresultaat van deze 
herindelingsoperatie voor zijn 
rekening wil nemen, als de voorstellen 
ingrijpend gewijzigd worden. 

Ik denk hierbij in het bijzonder aan 
de opmerking die de heer Hennekam 
zojuist aan het adres van collega 
Franssen heeft gemaakt, namelijk dat 
de VVD ten aanzien van het wets-
ontwerp tot herindeling van de 
Midden-Betuwe een duidelijk andere 
invalshoek heeft gekozen dan bij de 
herindeling van de Bommelerwaard. 

Ik ben in dit opzicht ook heel 
benieuwd naar het standpunt van de 
minister, vooral omdat ik heb 
gehoord dat hij ook verantwoordelijk 
is voor de paragraaf over de gemeen-
telijke herindeling in het VVD-partij-
program. 

De heer Van der Heijden (CDA): 
Als enige zelfs! 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Inderdaad, als enige! 

De heer De Visser (PvdA): Ja, nu 
voor het partijprogramma en vier jaar 
geleden voor het regeringsprogram-
ma, zo heb ik laatst gelezen! 

Mijnheer de Voorzitter! Inzake de 
indeling van het gebied hebben wij 
reeds de nodige vragen gesteld en 
opmerkingen gemaakt bij de schrifte-
lijke voorbereiding van dit debat. 

Ondanks de spoed die betracht is bij 
de behandeling, zijn de meeste 
vragen en opmerkingen naar tevre 
denheid beantwoord. In de schriftelij-
ke voorbereiding heeft de minister 
evenwel geen aanleiding gezien, 
wijzigingen aan te brengen in zijn 
voorstellen. Dit betekent dat een 
aantal verschillen van inzicht tussen 
de bevolking in het betrokken gebied 
en de regering blijft bestaan. 

Reeds in een vroegtijdig stadium 
hebben de gemeenten Lienden en 
Maurik, via enkele nota's, hun 
wensen op tafel gelegd om de nieuw 
te vormen gemeente Kesteren te 
splitsen. Dit splitsingsvoorstel is 
ingrijpend en het is bij de gehouden 
hoorzitting uitvoerig aan de orde 
geweest. Daarbij werd soms een 
verbluffende originaliteit en creativi-
teit aan de dag gelegd door de 
gemeentebesturen van Maurik en 
Lienden, die, naast het uitbrengen 
van een gedegen rapport, zelfs de 
banketbakkerskunst hebben inge-
schakeld om ons, kamerleden, van 
hun visie op de hoogte te stellen. 

In zijn memorie van antwoord 
merkt de minister op, dat het 
niettemin noodzakelijk is om ook hier 
tot een definitieve keuze te komen 
'die zowel functioneel is, die kan 
voldoen aan de uitgangspunten van 
het herindelingsbeleid en ook mag 
rekenen op voldoende steun in de 
Kamer'. Een zodanige keuze lijkt hem 
op basis van een voortgaand gemeen-
schappelijk overleg mogelijk. Daar 
waar de minister voorts opmerkte dar 
andere bestuurlijke constructies niet 
uitgesloten zijn, wensen wij graag te 
vernemen, of het amendement-Frans-
sen ter zake dan dié constructie is, 
die de minister voor ogen staat. 

Vervolgens kom ik te spreken over 
de uitvoering van de motie-Van 
Rossum/Rienks (16 824, nr. 32), 
waarin door de Kamer werd uitgespro-
ken dat natuurlijke grenzen als zeer 
wenselijk beschouwd behoren te 
worden bij het bepalen van grenzen 
bij gemeentelijke herindeling. De 
argumentatie van de minister om 
deze motie wat betreft het Amster-
dam-Rijnkanaal en rijksweg 52 niet 
uit te voeren, komt ons niet overtui-
gend voor. 

Enige opmerkingen wil ik nog 
maken bij het amendement-Van 
Rossum om rijksweg 52 als oostgrens 
van de gemeente Eist aan te merken. 
Zoals wij al bij de schriftelijke 
voorbereiding hebben opgemerkt, 
vinden wij het onjuist dat Eist pas 
laat bij de voorbereidingen is 
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betrokken en dat de oostgrens door 
provincie en minister als een soort 
grenswijziging, een mineur-probleem, 
werd behandeld in plaats van als een 
volwaardige gemeentelijke herinde-
ling. Wij hebben in het voorlopig 
verslag de minister laten weten, dat 
wij er de voorkeur aan gaven om de 
oostgrens pas te behandelen, nadat 
ook de herindelingsplannen voor de 
Oost-Betuwe concretere vormen 
aangenomen zouden hebben. De 
kortere procedure die de minister 
voor herindelingsplannen in het 
vooruitzicht heeft gesteld, duidt ook 
in die richting. Helaas is de minister 
tijdens de schriftelijke voorbereiding 
niet op onze suggestie ingegaan. 

Wij realiseren ons dat deze 
grenswijziging van betekenis is voor 
Eist, voor de omringende gemeenten 
en buurtschappen, voor Bemmel en 
de Oost-Betuwe. Nu de minister er 
de voorkeur aan geeft, herindeling 
van de Oost-Betuwe separaat te 
behandelen, menen wij dat het niet 
juist is, dat Valburg en Eist in korte 
tijd twee maal serieus bij herindelings-
operaties betrokken worden. Gezien 
het standpunt van de minister, moet 
naar onze mening thans een duidelijke 
uitspraak over dit grensverloop 
gedaan worden. 

In het verlengde van mijn opmer-
kingen over de koppeling van de 
herindeling van Midden- en Oost-Be-
tuwe kom ik nu bij de positie van de 
nieuwe gemeente Valburg. Uit het 
feit dat wij in ons eindverslag niet 
nader op de positie van deze gemeen-
te zijn ingegaan, mag afgeleid 
worden dat wij ons in deze constructie 
kunnen vinden. 

Het amendement-Hennekam/ 
Franssen inzake de zelfstandigheid 
van de gemeente Heteren vormt naar 
onze mening, tezamen met de 
splitsing van de nieuwe gemeente 
Kesteren, een ingrijpende wijziging 
van de oorspronkelijke voorstellen. 
Wij vragen ons af of het resultaat dat 
bij aanneming van beide amendemen-
ten tot stand komt, recht doet aan de 
marginale toetsing van de provinciale 
plannen, zoals de Kamer deze heeft 
te verrichten. Daarom vraag ik de 
minister, zijn standpunten met 
betrekking tot beide amendementen 
helder weer te geven, omdat dit 
bepalend is voor het standpunt dat 
mijn fractie uiteindelijk zal innemen. 

De heer Hennekam (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mag ik de heer De 
Visser vragen wat beide amendemen-

ten direct met elkaar te maken 
hebben? Wat hebben Maurik en 
Lienden te maken met Heteren? Is 
het een pure optelsom die de 
schoonheid kennelijk zo aantast, dat 
het daarom in de ogen van de heer 
De Visser niet meer marginaal is of is 
er een samenhang tussen beide 
amendementen? Indien dit laatste 
het geval is, zou ik die samenhang 
graag horen. 

De heer De Visser (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb de heer Stoffelen 
hier voor niets geciteerd. Ik heb nog 
eens de UCV van maart van het 
vorige jaar en de uitspraken van 
collega Stoffelen in herinnering 
gebracht om duidelijk te maken dat 
die grens van 10.000 voor ons niet 
een onherroepelijk getal is, maar dat 
ook andere criteria een rol spelen. Ik 
noemde bij voorbeeld de enorme 
omvang van een dun bevolkt gebied 
en geen herkenbaar centrum. 
Vandaar dat mijn fractie bij de 
splitsing van die KLEM-gemeente tot 
een andere afweging kan komen dan 
bij voorbeeld bij Heteren. Maar als 
beide amendementen plus de meer 
technische amendementen over de 
grenzen die zijn ingediend, worden 
aangenomen in deze Kamer dan 
hebben wij met een totaal ander 
wetsontwerp te maken. Daarover 
zouden wij graag het standpunt van 
de minister krijgen. Is hij dit met ons 
eens en welke consequenties trekt hij 
daaruit? 

De heer Hennekam (CDA): Ik denk 
dat ik wel begrijp waarom de heer De 
Visser zoekt naar een motivering 
voor zijn stemgedrag ten opzichte 
van het hele wetsontwerp. Maar hij 
heeft mij niet uiteengezet, dat er van 
een werkelijke samenhang tussen 
beide amendementen sprake is. Ik 
neem dat voor kennisgeving aan. 
Mag ik hem dan nog de volgende 
vraag stellen? Ook voor de Partij van 
de Arbeid is het getal van 10.000 
inwoners niet doorslaggevend, aldus 
de heer De Visser. Welnu, de 
gemeente Heteren heefteen inwoner-
tal van ongeveer 8400. Dat is dus 
niet zoveel verwijderd van die 
10.000. 

De Partij van de Arbeid in Heteren 
is unaniem voor het zelfstandig laten 
voortbestaan van Heteren. Welke rol 
heeft die opvatting binnen Heteren 
bij de Partij van de Arbeid gespeeld 
in de oordeelvorming in de fractie 
van dit Huis? 

De heer De Visser (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het wordt zo langza-
merhand toch wel wat vermoeiend. 
Het CDA is vorig jaar op een idee 
gekomen. Men heeft een ander idee 
gekregen over gemeentelijke 
herindeling. 

De heer Hennekam (CDA): Dat is 
volstrekt onjuist. 

De heer De Visser (PvdA): In maart 
1985 heeft u de gelegenheid gehad, 
dat nieuwe idee daar te etaleren. U 
heeft dat met verve gedaan. U heeft 
dat bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen, vooral in kleine gemeenten, 
duidelijk uitgebuit. Dat is allemaal 
prima en dat mag allemaal in ons 
democratisch bestel. Maar nu 
hebben wij in maart 1985 uitvoerig 
over al deze zaken gesproken. Wij 
hebben bij elk onderwerp, dat maar 
even met gemeentelijke herindeling 
te maken heeft, het CDA zien 
opdraven met hele verhalen en 
iedere keer weer met dezelfde 
opmerkingen. Wij hebben zojuist een 
uurtje geleden de Bommelerwaard 
aan de orde gesteld en hup, daar 
komt de hele kudde weer. Nu is de 
Midden-Betuwe aan de orde en nu 
moet ik weer opnieuw beginnen. 

Voorzitter, ik ben bereid om op 
alle vragen antwoord te geven, maar 
er komt ook een grens aan het 
incasseringsvermogen van zelfs een 
figuur als ik. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog 
een paar opmerkingen maken over 
de grenswijziging van Eist. Ik heb al 
opgemerkt dat wij graag een andere 
procedure hadden gevolgd, waarin 
de zaak met de Oost-Betuwe zou 
worden gecombineerd Ook op dat 
punt vraag ik nog eens aan de 
minister onze suggestie in overweging 
te nemen. 

Ik kom thans te spreken over de 
kwestie Tiel en over de wens van Tiel 
om tot uitbreiding te komen in 
verband met de industriële expansie. 
De provincie heeft in eerste instantie 
voorgesteld 1000 hectare Echteldse 
grond met agrarische bestemming 
ten oosten van het Amsterdam-Rijnka-
naal over te dragen aan Tiel. Dit 
wordt vervolgens in het definitieve 
provinciale voorstel beperkt tot 400 
hectare: het gebiedje Medel. De 
gemeente Tiel zegt voor industriële 
bestemming maar 20 tot 30 hectare 
nodig te hebben als natte industrie-
grond. De huidige voorraad is 
uitgeput. De minister neemt in eerste 
instantie dit provinciale voorstel niet 
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over, omdat een eventuele toekomsti-
ge Tielse uitbreiding procedureel op 
eenvoudige wijze en op korte termijn 
geregeld kan worden. 

Na de hoorzitting en na het 
verschijnen van het verlopig verslag 
van de Kamer, is de minister echter 
bekeerd. Gelet ook op de lange 
voorbereidingstijd die nodig is om 
gronden daadwerkelijk in exploitatie 
uit geven, zijn wij bij nader inzien van 
mening dat overgang van het gebied 
Medel naar de gemeente Tiel thans 
toch in overweging kan worden 
genomen, zegt hij in zijn memorie 
van antwoord. Gezien deze welwillen-
de opstelling, had mijn fractie dan 
ook verwacht dat de minister een 
wijzigingsvoorstel zou doen. Wij 
vragen de minister om welke reden 
dit niet is gebeurd. 

Daar de noodzakelijke bestem-
mingsprocedures vele jaren in beslag 
kunnen nemen, is het onzes inziens 
des te meer noodzakelijk, zo men 
deze wijzigingen voorstaat, dit te 
doen in het kader van deze herinde-
lingsvoorstellen. Mijn fractie staat in 
het algemeen positief tegenover 
deze uitbreiding voor industriële 
expansie. Blijkens het streekplan 
Rivierenland is dit ook in het belang 
van de werkgelegenheid van alle 
omringende gemeenten. Het gaat 
hierbij om een interessant en 
centraal gelegen gebied, dat qua 
infrastructuur (ik denk hierbij aan het 
Amsterdam-Rijnkanaal, de spoorwe-
gen en de autowegen) van grote 
industriële betekenis kan worden. 

Volgens informatie die pas 
recentelijk tot ons is gekomen, zou er 
echter in de gemeente Tiel nog ruim 
40 hectare 'nat' industrieterrein met 
een oeverlengte van circa 600 meter 
langs de insteekhaven te koop zijn, 
zonder dat er opties bestaan. Ook 
zouden er waterstaatkundige 
bezwaren bestaan tegen verdere 
uitbreiding van een 'nat' industrieter-
rein en verlenging van de oeverlengte. 
Dit lijkt in strijd met de mededeling 
van de minister in zijn memorie van 
antwoord. Daarin stelt hij: 'Met name 
blijkt dat het eigen 'natte' industrie-
terrein inmiddels vrijwel geheel is 
uitgegeven en op de resterende 
delen daarvan opties zijn genomen'. 

Graag krijg ik van de minister 
nadere informatie over de eventuele 
waterstaatkundige bezwaren en over 
de hoeveelheid nog beschikbare 
'natte' en 'droge' industriegrond in 
Tiel. Met name krijg ik ook graag 
antwoord op de vraag over hoeveel 
'natte' en 'droge' terreinen de 

gemeente Tiel zelf beschikt en 
hoeveel terreinen men nog op 
eenvoudige wijze kan aankopen van 
andere eigenaren. In tweede termijn 
en na het antwoord van de regering, 
zal ik graag op deze kwestie terugko-
men. 

Ten slotte kom ik te spreken over 
mijn voorstel om de buurtschap 
Nieuwendijk en Oosterhoutse straat 
bij het dorp Slijk-Ewijk, en dus bij 
Valburg te laten. Het gaat hierbij niet 
om een wereldschokkende zaak. Het 
betreft circa 50 inwoners die samen 
met de 600 inwoners van Slijk-Ewijk 
het leven daar willen voortzetten. Wi j 
begrijpen de bezwaren van de 
minister en van de provincie tegen de 
wens van deze bewoners niet. 
Kadastraal behoort het gedeelte tot 
het dorp Slijk-Ewijk. De mensen zijn 
qua voorzieningen op dit dorp 
georiënteerd. Ik handhaaf dan ook 
mijn amendement op dit punt. 

Mijnheer de Voorzitter! Eén van de 
bepalende criteria bij de toetsing van 
de gemeentelijke herindelingsplan-
nen, zijn de financiële gevolgen. 
Uitgebreid is hierbij al stilgestaan, en 
zeker niet het minst, tijdens de 
hoorzitting. Mijn collega Niessen 
heeft bij de behandeling van de 
herindelingsvoorstellen voorde 
Bommelerwaard enkele opmerkingen 
over de financiële aspecten gemaakt. 
Die kunnen ook voor de Midden-Be-
tuwe van toepassing worden ver-
klaard. Ik sluit mij bij deze opmerkin-
gen aan en ik wens ook hier aangete-
kend te zien, dat op grond van deze 
berekeningen over de financiële 
gevolgen in ieder geval geen reden 
bestaat om af te zien van de voorge-
nomen herindeling. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
een afronding. Wij zijn zeer benieuwd 
naar de reacties van de minister. Wi l 
hij ook acht slaan op het volgende? 
Op 11 maart 1985 besprak de Kamer 
in een uitgebreide commissievergade-
ring het algemeen beleid met 
betrekking tot de gemeentelijke 
herindeling en de criteria die daarbij 
gehanteerd worden. De regering en 
de meerderheid van deze Kamer 
hebben toen de grote lijnen uitgezet. 

Een beleid en criteria die, althans 
in hoofdlijnen, onderschreven 
werden door de fracties van de PvdA 
en de VVD. Nadat het CDA heeft 
laten blijken, het toen geformuleerde 
beleid niet te willen steunen, moeten 
wij bij de behandeling van dit 
wetsontwerp constateren dat ook de 
fractie van de VVD enige afstand 
dreigt te nemen van het gemeentelijke 
herindelingsbeleid en van de eigen 

minister, in ieder geval, daar waar 
het de marginale toetsing betreft. Ik 
hoop dat het de minister duidelijk is 
dat dit verstrekkende gevolgen kan 
hebben voor de houding van onze 
fractie met betrekking tot het voor 
ons liggende wetsontwerp. 

D 
De heer Franssen (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Het wetsvoorstel om te 
komen tot een gemeentelijke 
herindeling van het gebied de 
Midden-Betuwe heeft vele pennen en 
tongen in beweging gebracht. Dat is 
ten aanzien van het gebied de 
Betuwe, waar het gaat om de 
naamsverklaring, in de geschiedenis 
niet veel anders geweest. De 
gebiedsnaam voert naar veler 
oordeel terug op de Batavieren. Die 
stonden hun mannetje. Rond 50 voor 
Christus vestigden zij zich in de 
Rijndelta, waar zij belangrijk werk 
hebben gedaan in de bescherming 
van de vestingen in de Rijnlinie. 
Bovendien vormden zij de Germaanse 
lijfwacht van de Romeinse keizer. Je 
wist wat je aan ze had. 

Dat is ook duidelijk geworden in de 
tijd van voorbereiding van de plenaire 
behandeling van dit wetsvoorstel. 
Toen het er even naar uitzag dat dit 
wetsvoorstel niet meer voor de 
Tweede-Kamerverkiezingen plenair 
zou kunnen worden behandeld, 
zeiden de gemeenten eensgezind 
tegen de vaste Commissie: een man, 
een man, een woord, een woord. 
Gelijk hadden zij. Door de aanvaarding 
van het wetsvoorstel tot uitstel van 
de periodieke gemeenteraadsverkie-
zingen tot het najaar van 1986 had 
en heeft de Kamer de morele 
verplichting op zich genomen dit 
wetsvoorstel op tijd af te handelen. 

De voorbereiding is langdurig en 
grondig geweest. Daarin schuilt 
meteen een belangrijk probleem bij 
de behandeling van het wetsvoorstel. 
De start van de procedure was in 
1976. Toen golden andere opvattin-
gen over de bestuurlijke organisatie 
van ons land. Grootschaligheid en 
grote gemeenten waren troef. De 
nadien opgetreden kabinetten 
hebben die opvatting verlaten. In de 
toetsing van de provinciale voorstellen 
aan die uitgangspunten heeft de 
regering naar het oordeel van de 
fractie van de VVD bij dit wetsvoorstel 
onvoldoende helder gemaakt 
waarom hantering van de in deze 
kabinetsperiode vastgestelde 
uitgangspunten voor het herindelings-
beleid tot deze concrete herindelings-
voorstellen heeft moeten leiden. 
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De lengte van de procedure, het 
niet gevolgd hebben van de ARGI-me-
thode en het ontbreken van een 
officiële uitspraak van de staten van 
Gelderland, maakten in dit geval naar 
ons oordeel een meer dan marginale 
toetsing van regeringswege nodig. 
Dat is door de regering niet gebeurd. 
Ik vraag de minister dan ook, nog 
eens duidelijk te maken waarom dit 
niet heeft plaatsgevonden. 

Omdat de heer De Visser in zijn 
interventie op verschillende plaatsen 
wat met het begrip marginale 
toetsing heeft gestoeid, wil ik in dit 
verband zeggen dat het naar onze 
opvatting zo is dat de Partij van de 
Arbeid zegt slechts marginaal te 
toetsen, maar vervolgens heel 
duidelijk in de schriftelijke voorberei-
ding van het wetsvoorstel van die 
benadering afstand heeft genomen. 
Dat is overigens helemaal niet erg. Ik 
vind echter wel dat concrete daden 
en daaruit te trekken conclusies dan 
ook in dit debat duidelijk getrokken 
moeten worden. 

Voor de fractie van de VVD blijven 
de door wijlen minister Rietkerk 
geformuleerde uitgangspunten voor 
het gemeentelijke herindelingsbeleid 
volledig overeind staan. Bestuurs-
krachtige gemeenten vervullen daarin 
een spilfunctie. De inwonergrens is 
geen valbijl maar wel een ijkpunt. In 
het betrokken gebied gaat het, met 
uitzondering wellicht van de gemeen-
te Dodewaard die overigens in het 
verleden blijk heeft gegeven haar 
mannetje te staan, in geen van de 
gevallen om echt kleine gemeenten. 

Samenvoeging leidt dan al gauw, 
zeker wanneer het om meer dan 
twee gemeenten gaat, tot grote 
gemeenten bij vorming waarvan 
moet worden gekeken naar een 
zorgvuldig evenwicht tussen be-
stuurskrachtige gemeenten die hun 
functie al naar gelang de positie in 
het betrokken gebied moeten kunnen 
waarmaken en de te koesteren relatie 
tussen de burger en het bestuur. 

Om die reden is de opmerking van 
zowel de heer Hennekam als de heer 
Van der Heijden volstrekt onjuist om 
een soort scheiding der geesten te 
ontdekken - ook de heer Leerling 
heeft geprobeerd daarin een spelletje 
mee te spelen - tussen de heer 
Lauxtermann en mij. Het uitgangspunt 
dat in deze kabinetsperiode is 
geformuleerd, staat volstrekt 
overeind en blijft voor mijn fractie 
volstrekt overeind staan. De wetsvoor-
stellen die nu aan de orde zijn, de 

Bommelerwaard en de Middenbetu-
we, zijn echter totaal verschillend. 

Het gaat bij de behandeling van 
het wetsvoorstel Bommelerwaard om 
gemeenten met 1150, 2900, 3600 
en 4050 inwoners, terwijl in het 
kader van de Middenbetuwe de 
gemeente Dodewaard met 3800 
inwoners slechts een uitzondering is 
en het voor de rest allemaal grotere 
gemeenten betreft. De betrokken 
gebieden verschillen zodanig van 
elkaar, dat de conclusie betreffende 
de herindeling voor het gebied A niet 
automatisch behoeft te leiden tot 
dezelfde conclusie voor het gebied B. 
Ook in het geval dat je tot een 
marginale toetsing zou wensen over 
te gaan, zou dat verschil in benadering 
heel nadrukkelijk tot uiting moeten 
komen. 

Wie verder in dit debat een poging 
tot schisma zou willen doen, mislukt 
daarin. Er is veeleer, door de feiten in 
deze kabinetsperiode bewezen, 
sprake van een schisma tussen de 
CDA-fractie met de gerespecteerde 
eigen opvatting en de verwante 
staatssecretaris, die constant bij 
verdediging van herindelingswetvoor-
stellen zijn neus bij zijn eigen fractie 
heeft moeten stoten. In dit geval is 
dat wat de VVD-fractie betreft niet 
aan de orde. Wij hebben beide 
wetsvoorstellen vanuit dezelfde 
uitgangspunten op de eigen merites 
getoetst. 

De Betuwe in de ruimste zin van 
het woord wordt wel verdeeld in de 
Oost- en de Westbetuwe, waarbij het 
Amsterdam-Rijnkanaal als de grens 
geldt. Naast deze moderne onder-
scheiding kent men nog de laat-mid-
deleeuwse verdeling van de Betuwe 
in enge zin in Over- en Nederbetuwe. 
De grens tussen deze beide streken 
loopt dan ongeveer langs de gemeen-
te Kesteren. Wat de indeling van het 
herindelingsgebied betreft, is het 
gelet op de historische ontwikkeling 
derhalve niet onlogisch het gebied in 
tweeën te delen: de KLEM-gemeente 
en de HEDOVA-gemeenten. Zowel 
de streekplangebieden als de 
gebiedsindeling op basis van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen gaan 
uit van dit grensbeloop. 

Het provinciaal bestuur van 
Gelderland heeft, zo blijkt uit bijlage 
1 bij de memorie van toelichting, bij 
het zoeken naar concrete herinde-
lingsmodellen zeer sterk vanuit die 
tweedeling geopereerd. Daarbij is de 
eigenheid van de twee betrokken 
gebiedsdelen wel eens te veel uit het 
oog verloren. In de genoemde bijlage 

wordt nauwelijks of niet gerept over 
de kenmerken van de onderscheiden 
KLEM-gemeente. Hoewel het gebied 
overwegend agrarisch is, heeft bij 
voorbeeld Echteld een relatief sterker 
industrieel profiel dan de andere 
gemeenten, bij voorbeeld Maurik en 
Lienden. In de stukken is dit onder-
belicht gebleven. Zeker, er zijn goede 
redenen aan te voeren voor een 
ongedeelde KLEM-gemeente in de rij 
Geldermalsen met 21.000 inwoners, 
Tiel met 30.000 inwoners en dan de 
nieuwe gemeente Kesteren met 
27.000 inwoners. Daarom is de 
keuze van de regering niet zonder 
logica. Het kan echter niet worden 
ontkend dat de functie en de land-
schappelijke structuur van de 
KLEM-gemeente anders zijn dan die 
van Tiel en Geldermalsen. 

In ieder geval is er terecht op 
gewezen dat de sociaal-culturele en 
economische samenhang van het 
gebied niet automatisch tot de 
conclusie van de vorming van één 
gemeente voert. De aangevoerde 
argumenten, daarbij geholpen door 
de eensgezindheid van de gemeenten 
Lienden en Maurik, hebben voor de 
VVD-fractie de afweging doen 
doorslaan naar de tweedeling van de 
KLEM-gemeente in de gemeente 
Lienden en de gemeente Kesteren. 
Een daartoe strekkend amendement, 
dat naar het zich laat aanzien brede 
steun in de Kamer kan krijgen, is 
ingediend. 

Apart moet worden stilgestaan bij 
de positie van het gebied Medel, 
behorend tot de gemeente Echteld. 
In de memorie van Antwoord bij 
wetsvoorstel 13 275, handelend over 
de gemeentelijke herindeling van de 
West-Betuwe, merkt de toenmalige 
ministervan Binnenlandse Zaken De 
Gaay Fortman op pagina 15 op: 
'mede in aanmerking nemende dat 
thans de behoefte aan industrieterrein 
in Tiel en omgeving, evenals elders, 
in het geheel niet is te voorzien - de 
uitgifte van dat terrein in Tiel geschiedt 
zeer onregelmatig - zou het bij ons 
geen bezwaar ontmoeten, indien u 
zou besluiten, in het kader van de 
procedure voor de gemeentelijke 
herindeling van de West-Betuwe af te 
zien van een overgang van een deel 
van Echtelds grondgebied naar Tiel 
Wel menen wij dat deze kwestie 
opnieuw ware te bezien in het kader 
van de gemeentelijke herindeling van 
de Midden-Betuwe'. 

In dat licht bezien is het wat 
merkwaardig, dat de regering in de 
memorie van toelichting bij het 
onderhavige wetsvoorstel zelf niet op 
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dit punt terugkomt. Alleen in de 
bijlage wordt het provinciale stand-
punt vermeld. In het voorlopig 
verslag worden opmerkingen 
gemaakt. De regering antwoordt in de 
memorie van antwoord met de 
mededeling dat de overgang van dit 
gebied thans toch in overweging kan 
worden genomen. De regering trekt 
uit die mededeling niet de conclusie 
om tot indiening van een nota van 
wijziging over te gaan en wacht het 
verdere beraad over het wetsvoorstel 
af. 

Dat leidt vervolgens tot de situatie 
dat er verschillende argumenten over 
tafel komen. Tiel heeft behoefte aan 
uitbreiding van industriegrond. De 
Gelderse maatschappij van landbouw 
reageert door te zeggen dat gevreesd 
wordt voor aantasting van het open 
agrarische gebied. Bovendien wijst 
men op de aanwezigheid van zeer 
goede agrarische grond. Het water-
schap wijst erop dat er grote risico's 
zijn ten aanzien van kwelvorming bij 
de aanleg van een haven, oostelijk 
van het Amsterdam-Rijnkanaal. Die 
problemen zijn al ontstaan op het 
moment dat de dijk aan de oostkant 
van het Amsterdam-Rijnkanaal tot 
stand is gekomen. 

Logisch is de overgang qua 
overzichtelijke indeling niet. Het 
Amsterdam-Rijnkanaal zou als 
scheiding tussen de gemeente Tiel 
en de nieuwe gemeente Lienden 
mooier zijn, maar ik nodig de 
regering uit, in deze behandeling 
toch nog eens de argumenten pro en 
contra aan de Kamer voor te leggen, 
daarbij voegend de eindconclusie die 
de regering heeft getrokken of zal 
trekken naar aanleiding van de 
opmerkingen in de memorie van 
antwoord en de vraagstelling van 
collega Van Rossum, of het op een 
eenvoudiger wijze zou kunnen 
geschieden. Ik zeg niet dat wij die weg 
op willen, maar het lijkt mij goed, die 
mogelijkheid erbij te betrekken. 

Ik maak nog een korte opmerking 
over de positie van Dodewaard. 
ledere gemeente wil graag zelfstandig 
blijven, dat gold ook voor Dodewaard. 
Dodewaard heeft volgens streekplan-
gegevens en de gebiedsindeling van 
de WGR, een oostelijke oriëntatie. 
Om die reden hebben wij zonder veel 
moeite kunnen kiezen voor een 
indeling bij Valburg. 

Ik kom toe aan de positie van de 
gemeente Heteren. Allereerst valt in 
algemene zin op, dat het wetsvoorstel 
uitgaat van een verticale deling van 
het gebied, terwijl de structuur van 

het gebied van oudsher veel meer 
horizontaal gestructureerd is, ook 
landschappelijk. Om die reden is de 
indeling zoals die wordt voorgesteld, 
van logica ontbloot. 

Bij deze kwestie is in belangrijke 
mate de zogenaamde bufferfunctie 
aan de orde, die voor het betrokken 
gebied zou gelden, met name 
geconcentreerd op de positie van de 
gemeente Eist, hetgeen in het geval 
van de HEDOVA-gemeenten zou 
moeten leiden tot die ene grote 
gemeente naast Eist. Die bufferfunctie 
wordt in het ontwerp-streekplan dat 
het provinciaal bestuur van Gelderland 
voor het gebied midden-Gelderland 
inmiddels in voor-ontwerp heeft 
uitgebracht, ietwat gerelativeerd. Op 
blz. 1 6 van de toelichting op dat 
ontwerp-streekplan staat: de hoofd-
doelstelling voor dit streekplan is het 
scheppen van gunstige ruimtelijke 
voorwaarden voor de vormgeving en 
geleiding van de verstedelijking in 
Midden-Gelderland. 

De stedelijke gebieden Arnhem en 
Nijmegen vormen de centrale 
elementen in dit verstedelijkingspa-
troon. Ter wille van de handhaving 
van de positie van deze beide 
gebieden dient vestiging van de 
bevolking, bedrijvigheid en voorzie-
ningen zich vooral daar te concentre-
ren. Door deze concentratie worden 
de beste kansen gecreëerd voor een 
versterking van de economische 
positie van de regio's Arnhem en 
Nijmegen in nationaal verband'. Dan 
komt een belangrijk citaat: 'uitgaande 
van het principe van gebundelde 
verstedelijking dient de Over-Betuwe 
in beginsel buffer te blijven tussen 
beide stedelijke gebieden'. Dit wordt 
later gevolgd door het citaat: 'zonder 
die bufferfunctie van de Over-Betuwe 
in haar totaliteit wezenlijk aan te 
tasten wordt mede ook om in te 
spelen op de daar aanwezige 
economische ontwikkelingsmogelijk-
heden, aan Eist een centrumfunctie 
gegeven'. 

Dit betekent dat de zich in de 
Over-Betuwe aandienende bedrijvig-
heid in Eist geconcentreerd dient te 
worden. Beperkte vestiging van 
bevolking kan hiervan het gevolg zijn. 
De overige gemeenten, en dan vanuit 
het beginsel van de bufferfunctie met 
uitzonderingen, krijgen een beperkte 
ruimte voor woningbouw en bedrijvig-
heid. Verderop in het streekplan leidt 
dit tot de volgende concrete conclusie 
voor het gebied: 'De uitbreidingen 
van Eist dienen aan de zuidzijde van 
de kern plaats te vinden, uitbreidingen 
aan de noord- en noordwestzijde zijn 
niet gewenst, omdat de openheid van 

de Over-Betuwe daar het meest 
markant tot uitdrukking komt.' 

Juist dat citaat zou in geen enkel 
opzicht behoeven te leiden tot de 
conclusie dat er in het noorden 
daarom ook de noodzaak van één 
krachtige gemeente zou bestaan om 
reden waarvan een zelfstandigheid 
van Heteren zeer wel overwogen kan 
worden. 

Er zijn echter meer argumenten. 
Heteren is een goede, bestuurlijk 
solide en zelfstandige gemeente. Met 
de Ubink-normen in de hand, voor 
gemeenten tussen 8 en 14.000 
inwowoners, is er voor Heteren geen 
probleem. De gemeente Heteren ligt 
als een geheel langs de rivier. De 
opmerkingen die daarover gemaakt 
zijn, zijn volstrekt helder. Als ik voorts 
opmerk in antwoord op de opmerkin-
gen van collega De Visser dat ik in 
het eindverslag ten aanzien van dit 
onderdeel tot uitdrukking is gekomen, 
maar goed: het kan verkeren. 

Bovendien is Heteren qua sociaal-
maatschappelijke achtergrond 
onderscheidend ten opzichte van de 
andere gemeenten in het betrokken 
gebied. Kortom, Valberg kan niet los 
worden gezien van de functie van 
Eist, maar de functie van Eist is 
duidelijk in de nieuwe benadering van 
het provinciaal bestuur van Gelderland 
gerelativeerd. Vanwege die omstan-
digheden is het niet de enige 
logische oplossing om naast de 
tweedeling van de KLEM één grote 
HEDOVA-gemeente te creëren. 
Vanwege de in toenemende mate 
optredende twijfel in het betrokken 
gebied zelf om tot die ene grote 
gemeente te komen, is er naar mijn 
mening voor de regering in dit debat 
voldoende aanleiding om eens 
zorgvuldig te overwegen zich niet te 
verzetten tegen de meerderheidsop-
vatting in de Kamer om Heteren 
zelfstandigheid te bieden. 

Ik kom tot een slotconclusie. De 
procedure is te lang geweest. 
Daarom hebben zich in de tijd 
opschuivende opvattingen over de 
gemeentelijke herindeling door de 
concrete oplossingen voor het 
gebied heen gemanifesteerd. Wij zijn 
nu bij het eindstation, wat ons betreft 
zonder wisseling van spoor, maar wel 
hopend op een vruchtbare gedachten-
wisseling met de regering. 

D 
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Voorzitter! Mijn fractie oordeelt heel 
wat minder positief over de herinde-
ling van de Midden-Betuwe dan over 
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de Bommelerwaard. Ik kan mij na de 
uitvoerige schriftelijke voorbehande-
ling die ik van begin tot einde goed 
gevolgd heb, tot hoofdpunten 
beperken. De argumentatie om een 
dergelijke grootschalige herindeling 
van de West-Betuwe voor te stellen, 
is zwak. 

De fractie van D'66 acht het niet 
nodig om alle argumenten die de 
meerderheid van mijn collega's voor 
mij tegen degrootschalige herindeling 
van de KLEM-gemeente hebben 
aangevoerd, te herhalen. Wij zijn er 
verheugd over dat het amendement-
Franssen/Hennekam/Van Rossum op 
stuk nr. 13 deze grootschaligheid 
naar meer normale proporties 
terugbrengt. Dit streven komt 
overeen met de eerder gestelde 
uitgangspunten van mijn fractie. 

Wij staan, wat de vorming van de 
nieuwe gemeente Valburg betreft, 
positief tegenover de samenvoeging 
Dodewaard/Valburg. Wij zijn echter 
nog niet overtuigd van de noodzaak 
van de toevoeging van Heteren 
hierbij. Het is namelijk een goed 
functionerende gemeente. Er is geen 
sprake van zwakke bestuurskracht. 
Deze gemeente zou dus eventueel 
zelfstandig kunnen blijven voortbe-
staan. Mijn fractie wacht graag de 
argumentatie van de regering af. 
Daarna maken wij onze definitieve 
afweging. 

Ik kom dan op het belangrijke 
discussiepunt Echteld/Tiel. Mijn 
fractie neigt sterk naar het steunen 
van de toevoeging van Medel bij Tiel. 
Bij een gemeente als Tiel dat nu 
eenmaal een streekcentrumfunctie 
heeft, past het om voor de werkgele-
genheid veel aandacht te hebben. 
Daar heeft men dus wat ruimte voor 
nodig. Vooralsnog staan wij tegenover 
die wensen positief. Wij wachten met 
belangstelling de definitieve stand-
puntbepaling van de regering af 
want, zoals anderen ook al hebben 
gezegd, die is mij nog niet geheel 
duidelijk. 

Moeilijker heb ik het met de 
toevoeging van Oosterhout aan Eist. 
Ik ben blij dat ook de heer Hennekam 
erover heeft gesproken. Is het nu 
echt zo bezwaarlijk om Oosterhout 
bij Valburg te laten? Het zogenaamde 
bufferzone-argument dat de regering 
aanvoert om Oosterhout bij Eist te 
voegen, heeft sterk aan kracht 
ingeboet, nu het streekplan en ook 
het structuurschema voldoende 
waarborgen scheppen voor het 
openblijven van dit gebied. 

Sterker nog, je zou zelfs kunnen 
zeggen dat het niet vergroten van 
Eist betere waarborgen geeft voor 
het open karakter van dit gebied. De 
groei-enthousiasten worden dan 
enigszins afgeremd. Pikant is 
overigens de laatste ontwikkeling op 
dit gebied. Nog maar enkele weken 
geleden hebben GS van Gelderland 
besloten om de gedachte van de 
bufferfunctie niet langer na te jagen 
en het ontwerp-streekplan Middel-
Gelderland zodanig te wijzigen dat 
economische ontwikkelingen in dit, 
naar de mening van mijn fractie 
overigens kwetsbare gebied mogelijk 
worden. Dat is dus een verzwakking 
van het bufferzone-argument. 

Dan het argument van de exclave-
positie van Lent. Ook deze reden om 
Oosterhout bij Eist te voegen, 
spreekt ons minder aan. Immers, 
Oosterhout ligt ongeveer halverwege 
aan de westkant van de oude 
rijksweg naar Nijmegen. Aan de 
oostkant ligt het grondgebied van 
Bemmel, terwijl Lent zelf gedeeltelijk 
aan de westkant en gedeeltelijk aan 
de oostkant van die weg ligt. Bij de 
toevoeging van Oosterhout blijft dus 
de exclavepositie van Lent gedeeltelijk 
bestaan. Dat argument vervalt ook. 
Wij zijn op dit punt niet met een 
amendement gekomen. 

Wij hebben niet deelgenomen aan 
de schriftelijke voorbereiding en dan 
past naar mijn mening enige beschei-
denheid, maar misschien zou de 
minister mijn opmerkingen ter zake 
ter harte willen nemen. Misschien 
kan hij nog eens uitleggen waarom 
Oosterhout niet gewoon bij Valburg 
kan blijven, nu ook de bewoners dat 
zo graag willen. 

Mijn fractie betreurt het dat Eist 
zo en passant en in een later stadium 
bij de herindeling is betrokken. Ook 
wij hadden liever een andere proce-
dure gehad. Het amendement op 
stuk nr. 10 spreekt mij overigens aan. 
Samenvattend en toetsend aan de 
uitgangspunt van D'66 bij gemeente-
lijke herindeling, hebben wij hier toch 
een scala van bemerkingen. Graag 
zou mijn fractie dan ook een duidelijk 
antwoord van de bewindslieden op 
onze vragen hebben. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: De regering zal 
vanavond antwoorden. 

De vergadering wordt van 1 6.45 uur 
tot 18.30 uur geschorst. 

Aan de orde zijn de stemmingen 
over t ien moties, ingediend tijdens 
de UCV over de PTT-informatie- en 
telecommunicatie, te weten: 
- de motie-Engwirda/Tommel over 
het belang van de staat in de PTT 
(17 370, nr. 33); 
- de motie-Engwirda/Tommel over 
de telecommunicatiesector van de 
PTT(17370, nr. 34); 
- de motie-Zijlstra/Alders over het 
aandelenbezit van de NV PTT 
(17 370, nr. 35); 
- de motie-Zijlstra/Alders over de 
benoeming van de raad van commis-
sarissen (17 370, nr. 36); 
- de motie-Zijlstra/Alders over de 
voorgenomen splitsing in een nuts-
en een marktfunctie (17 370, nr. 37); 
- de motie-Zijlstra/Alders over de 
verkoop en installatie van randappa-
ratuur (17 370, nr. 38); 
- de motie-Alders/Zijlstra over een 
overlegvorm voor de PTT (1 7 370, nr. 
39); 
- de motie-Eversdijk/De Beer over 
controle op PTT-tarieven (17 370, nr. 
40); 
- de motie-Eshuis/Alders over de 
medezeggenschap van het personeel 
(17370, nr. 41); 
- de motie-De Beer/Eversdijk over 
een zuivere kostentoerekening 
(17370, nr. 42). 

(Zie UCV 58 van 14 april 1986.) 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, 
dat deze moties voldoende worden 
ondersteund. 

Ik constateer, dat de leden Wagenaar 
en Janmaat afwezig zijn. 

Op verzoek van de heer Zijlstra stel ik 
voor, zijn moties (17 370, nrs. 35, 36 
en 37) van de agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Engwirda/ 
Tommei (17 370, nr. 33). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66 en de RPF voor deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Engwirda/ 
Tommei (17 370, nr. 34). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PPR, de CPN en de RPF 
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voor deze motie hebben gestemd en 
die van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Zijlstra/ 
Alders (17 370, nr. 38). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, D'66, de SGP, de 
RPF, het GPV en de PSP tegen deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Alders/ 
Zijlstra (17 370, nr. 39). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de RPF en het GPV tegen deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Eversdijk/ 
De Beer (17 370, nr. 40). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de CPN tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men. 

In stemming komt de motie-Eshuis/ 
Alders (17370, nr. 41). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De 
Beer/Eversdijk (17 370, nr. 42). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, het CDA, de SGP, de RPF en 
het GPV voor deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat zij is aangeno-
men. 

Ik stel voor, de stukken onder nr. 
17 370 voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijjn de stemmingen 
over t ien moties, ingediend bij de 

behandeling van de kaderbrief, te 
weten: 
- de motie-B. de Vries over handha-
ven van de koopkracht van ambte-
naren, trendvolgers en uitkeringsge-
rechtigden (19 479, nr. 2); 
- de motie-Wöltgens/Kombrink over 
de door de regering voorgestelde 
verhoging van de BTW per 1 januari 
1987 (19 479, nr.3); 
- de motie-Wöltgens c.s. over de 
voorgenomen bezuinigingen op de 
salarissen van ambtenaren en 
trendvolgers en op de uitkeringen per 
1 januari 1987 (19479, nr. 4) ; 
- de motie-Wöltgens/Alders over de 
arbeidsvoorwaarden van ambtenaren 
(19479, nr. 5); 
- de motie-Wöltgens over verhoging 
van de overheidsinvesteringen 
(19 479, nr. 6); 
- de motie-Den Uyl over invoering 
van de 36-urige werkweek (19479, 
nr. 7); 
- de motie-Lankhorst over de 
tarieven van het openbaar vervoer 
(19479, nr. 8); 
- de motie-Van Es over de herverde-
ling van het betaalde en onbetaalde 
werk tussen mannen en vrouwen 
(19479, nr 9); 
- de motie-Engwirda over een 
verhoging van beide BTW-tarieven 
(19479, nr. 10) 
- de motie-Engwirda over de 
zogenaamde pakketvergelijking 
(19479, nr. 11). 

(Zie vergadering van 23 april 1986.) 

De Voorzitter: G^ verzoek van de 
minister-president heropen ik de 
beraadslaging. 

D 
Minister Lubbers: Voorzitter! Ik wil 
graag een opmerking maken naar 
aanleiding van de motie op stuk nr. 5 
van de leden Wöltgens en Alders. 
Het betreft de arbeidsvoorwaarden 
van ambtenaren. Ik heb daarom de 
minister van Binnenlandse Zaken, die 
het debat niet meegemaakt heeft, 
gevraagd even achter de regeringsta-
fel te komen. Wat wil namelijk het 
geval? Op grond van vragen van de 
zijde van de Kamer in eerste termijn, 
ben ik vrij uitvoerig ingegaan op deze 
materie. Ik moge kortheidshalve 
verwijzen naar de pagina's 1 59 tot 
162 van het stenogram. Ik heb daar 
nog eens het kabinetsstandpunt 
verwoord. Ik zou, na verwoording van 
het kabinetsstandpunt, hier de 
stelling willen innemen, dat het 
uitgangspunt van deze motie: 

'kennisgenomen hebbende van het 
voornemen van de minister van 
Binnenlandse Zaken, via het vermin-
deren van het aantal ambtenaren de 
arbeidsvoorwaarden van ambtenaren 
in stand te houden dan wel te 
verbeteren', enzovoorts, op een 
onjuiste wijze de positie van het 
kabinet situeert. Ik zeg: onjuist. Om 
deze reden ontraad ik aanvaarding 
van deze motie, die alleen maar tot 
verwarring aanleiding kan geven. Om 
tijd te sparen moge ik, wat het 
kabinetsstandpunt betreft, verwijzen 
naar het zojuist genoemde deel uit 
het stenogram van het gisteren 
gehouden debat in eerste termijn. 

De heer De Vries (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De summiere toelich-
ting van de minister-president kan 
misschien iets nader gemotiveerd 
worden. Misschien wil hij nog eens 
toelichten, welke onderdelen van het 
uitgangspunt van deze motie een 
onjuist beeld geven van het beleid 
van het kabinet. 

Minister Lubbers: Het beeld is 
onjuist in die zin, dat de strekking van 
welke opmerking dan ook van de 
ministervan Binnenlandse Zaken niet 
is geweest om door middel van een 
dienovereenkomstige vermindering 
van het aantal ambtenaren deze 
1200 min. te vinden, terwijl dit toch 
de kern is van de motie. 

De heer De Vries (CDA): Bedoelt de 
minister-president daarmee alleen 
aan te geven, dat niet het hele 
bedrag op die manier zal worden 
gevonden, of bedoelt de minister-pre-
sident dat het geen onderdeel van de 
besluitvorming is, dat op zijn minst 
een flink deel van de ruimte gevonden 
moet worden door vermindering van 
het aantal ambtenaren? Daarbij wil ik 
overigens de volgende opmerking 
maken. Door de fractie van het CDA 
en ook in het verkiezingsprogramma 
van het CDA wordt gepleit voor een 
zekere afslanking van het overheids-
apparaat, echter niet met het doel 
om daardoor ruimte te scheppen 
voor verbetering van arbeidsvoor-
waarden, maar omdat wij afslanking 
op zichzelf een goede zaak vinden. 
De vraag is nu of het kabinet - en dat 
is naar mijn mening de gedachte 
achter deze motie - vermindering van 
het aantal ambtenaren ziet als een 
financieringsbron voor verbetering 
van ambtenarensalarissen. 

Minister Lubbers: Voorzitter! Ik 
neem het eerste stuk - het niet 
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wezenlijke, denk ik, voor de geachte 
afgevaardigde de heer De Vries -
even in snel tempo door. Hij heeft 
geïndiceerd dat een niet onbelangrijk 
deel van die 1200 miljoen kan komen 
uit de pensioensfeer. Voor een goed 
begrip: niet door een vermindering 
van de pensioenaanspraken, maar 
door een vermindering van de 
bijdrage aan de pensioenfondsen op 
grond van de ruimte, die is ontstaan 
door de rentewinsten. 

Daarnaast heb ik een kleine post 
genoemd: de personeelsreductie. 
Dat is in lijn met wat wij het vorige 
jaar al hebben gedaan, waarbij de 
helft kan worden toegerekend aan 
deze taakstelling. 

Vervolgens heb ik gisteren 
- gezien het belang dat aan deze 
zaak gehecht wordt, lijkt het mij het 
beste dit in hoog tempo te citeren -
gezegd: 'Dan blijft inderdaad een 
deel over dat uit de salarissom moet 
komen, dat dus ergens, linksom of 
rechtsom, pijn doet. In beginsel zijn 
wij er daarbij van uitgegaan dat ook 
daar, tenzij er redenen zijn om 
daarvan af te wijken, het uitgangspunt 
dat tenminste de koopkracht behou-
den moet blijven, redelijk is. Dat is de 
overeenkomst met de sociale 
zekerheid. 

Waar zit nu het verschil? Dat 
verschil is nog versterkt door het 
verschijnen van het rapport over de 
salarisverhoudingen tussen de 
publieke sector en de marktsector. Er 
kan een noodzaak zijn om op 
bepaalde punten de arbeidsvoorwaar-
den in de quartaire sector ook 
opwaarts bij te stellen. Dat moet niet 
een automatisme, voortvloeiend uit 
het rapport zijn, maar dat moet 
gebeuren daar waar onoverkomelijke 
knelpunten in de vervulling van de 
publieke dienst daartoe nopen. 

Wat is dus de benadering? Het 
bedrag komt uit de pensioenen. Voor 
een klein deel komt het uit de helft 
van de traditionele personeelsreduc-
tie. Daarnaast houden wij in beginsel 
vast aan de koopkrachtlijn, maar 
tegelijkertijd realiseren wij ons dat 
wij het een en ander beschikbaar 
moeten hebben voor pijnpunten in de 
salarissen. Een ruwe som leert 
onmiddellijk dat die ruimte er is als 
precies hetzelfde beleid van het 
behoud van de koopkracht zou 
worden toegepast, omdat de totale 
salarissom van ambtenaren aanzienlijk 
groter is dan het totale bedrag aan 
sociale uitkeringen, terwijl bovendien 
van dat bedrag van 1200 miljoen uit 
de arbeidsvoorwaarden in de 

quartaire sector een niet onbelangrijk 
deel - ik druk mij voorzichtig uit - uit 
de sfeer van de pensioenen - de 
werkgeverslasten dus - zal komen. 

Desalniettemin heeft de minister 
van Binnenlandse Zaken erop 
gewezen dat de spanningen met 
betrekking tot de salarissen wel eens 
zodanig zouden kunnen zijn dat men 
verdergaand iets zou moeten doen in 
de sfeer van het volumebeleid. Wij 
hebben daarover gezegd: als je die 
Rubicon eenmaal overgaat, gaan wij 
ook de Rubicon over naar een nieuwe 
regeerperiode; dan zal in de formatie 
afgewogen moeten worden in welke 
mate men arbeidsvoorwaarden kan 
verbeteren bij personeelsreducties en 
inkrimping van het bestand. 

Dat was het deel van de tekst dat 
hierop slaat. Ik geloof dat het heldere 
taal is. 

De Voorzitter: Wenst nog één van 
de leden het woord? 

De heer De Vries (CDA): Mag ik nog 
op dit punt ... 

De Voorzitter: U bent nu al zo'n 
beetje aan uw vierde termijn toe. Ik 
geef nu eerst het woord aan de heer 
Wöltgens. 

De heer Wöltgens (PvdA): De 
minister-president heeft gisteren nog 
geen oordeel over deze motie 
uitgesproken. Eigenlijk heeft hij 
gezegd dat wat de minister van 
Binnenlandse Zaken heeft gezegd, 
iets is dat in de formatie aan de orde 
moet komen. Waarom wijst de 
minister-president dit nu toch ineens 
af door aanvaarding van de motie te 
ontraden, terwijl er een stuk of acht 
andere moties liggen die allemaal 
betrekking hebben op de begroting 
voor 1987, maar die niet om diezelfde 
reden worden afgewezen? 

De heer De Vries (CDA): Na deze 
uitvoerige toelichting van de minister-
president krijg ik graag een duidelijk 
antwoord op de volgende vraag. 
Uitgangspunt van de motie is het 
voornemen van de minister van 
Binnenlandse Zaken om via het 
verminderen van het aantal ambte-
naren de arbeidsvoorwaarden van 
ambtenaren in stand te houden, dan 
wel te verbeteren. Als ik de minister-
president goed begrepen heb, zegt 
hij: dat voornemen heeft noch de 
minister van Binnenlandse Zaken, 
noch het kabinet. 

Minister Lubbers: Laat ik met het 
laatste beginnen. Dat is juist, maar 
dat vraagt dan direct om een nadere 
toelichting aan het adres van de heer 
Wöltgens. Het kabinet meent dat 
door zijn beleid op een verantwoorde 
wijze - ik heb aangegeven hoe - een 
bedrag in de orde van grootte van 
1200 min. kan worden gevonden. 
Daarnaast is het de vraag of bij die 
benadering het bedrag, beschikbaar 
komend voor pijnpunten - ook dat 
heb ik uiteengezet - structureel 
voldoende zal blijken te zijn of dat 
meer moet worden gedaan. Dan zegt 
de minister van Binnenlandse Zaken: 
dan moeten wij nu ook kunnen 
discussiëren over de verhouding tot 
het volume. Men kan niet eenvoudig-
weg het volume heilig verklaren en 
alle problemen in de salarissfeer 
oplossen. Dat is echter wat anders 
dan de heer Wöltgens zegt. Hij draait 
het om en zegt: alleen door het 
verminderen van het aantal ambte-
naren wordt het bedrag van 1200 min. 
gevonden. Dan wordt een verkeerde 
suggestie gewekt en daar neem ik 
stelling tegen. 

De heer Den Uyl (PvdA): Leest u het 
dictum van de motie dan nog eens 
voor, want dat staat er niet in! 

Minister Lubbers: Het dictum luidt: 
'kennisgenomen hebbende van 

het voornemen van de minister van 
Binnenlandse Zaken, via het vermin-
deren van het aantal ambtenaren de 
arbeidsvoorwaarden van ambtenaren 
in stand te houden, dan wel te 
verbeteren'. 

Dat betekent dat u pretendeert dat 
de stellingname van de minister van 
Binnenlandse Zaken is, dat op geen 
enkel punt in verhouding tot andere 
salarisontwikkelingen in de marktsec-
tor een inkomensoffer van ambte-
naren gebracht zou worden. 

De heer Den Uyl (PvdA): Neen, 
neen! 

Minister Lubbers: Dat moet toch de 
politieke strekking zijn van dit dictum. 
Anders heb ik het verkeerd begrepen. 
Dan moet u het maar toelichten. 

De heer Wöl tgens (PvdA): Sorry, 
Voorzitter, maar deze interpretatie is 
toch beneden de maat van de 
minister-president. Ik begrijp dat hij 
dit even nodig heeft om uit de 
problemen te komen met zijn nieuwe 
minister van Binnenlandse Zaken en 
met zijn coalitiepartner de VVD. Maar 
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ik vind dat hij eigenlijk zijn licht niet 
onder de korenmaat moet zetten. 
Wat er staat, is precies wat de heer 
De Korte heeft gezegd, onder andere 
bij verschillende persconferenties. 
De heer De Korte wil de ambtenaren-
inkomens de inkomens in de 
marktsector laten volgen. 

Het geld daarvoor moet gevonden 
worden door bij voorbeeld 48.000 
ambtenaren te ontslaan. De werkge-
legenheid bij de overheid wordt dus 
in dienst gesteld van de koopkracht-
ontwikkeling bij de ambtenaren. Ik 
zie de heer De Korte nu neen 
schudden; dat vergt naar mijn gevoel 
dus weer een nieuwe persconferentie 
van de heer De Korte. 

Minister Lubbers: Voorzitter! Twee 
korte opmerkingen. Wat de heer 
Wöltgens naar voren brengt, is 
wellicht belangrijk om naar te 
luisteren, maar is niet wat in de 
'kennisneming' staat. 

Ik heb zojuist een uitgebreid citaat 
gegeven. Dat ga ik niet allemaal 
herhalen. Ik haal er één stukje uit: 

'In beginsel zijn wij er daarbij van 
uitgegaan dat ook daar, tenzij er 
redenen zijn om daarvan af te wijken, 
het uitgangspunt dat ten minste de 
koopkracht behouden moet blijven, 
redelijk is.' 

Dus dat is de basislijn. Van daaruit 
kunnen wij bepaalde uitzonderingen 
maken. Ik heb die ook uiteengezet. 
De minister van Binnenlandse Zaken 
was en is het met die uiteenzetting 
volstrekt eens. In het licht daarvan 
meen ik dat het misverstanden zou 
wekken, zeker na de toelichting van 
de heer Wöltgens, om deze motie de 
instemming van de Kamer te geven. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid 
tot het afleggen van stemverklarin-
gen vooraf. 

D 
De heer De Vries (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! In de eerste plaats ga 
ik in op de motie op stuk nr. 5, 
waarover zojuist heropening van de 
beraadslaging heeft plaatsgevonden. 
Ik begrijp van het kabinet dat het 
uitgangspunt, zoals het in deze motie 
wordt geschetst, een onjuist beeld 
geeft van het voornemen van de 
minister van Binnenlandse Zaken. Hij 
heeft niet het voornemen dat in het 
uitgangspunt van deze motie is 

verwoord. Dat in aanmerking 
nemend, zal mijn fractie tegen deze 
motie stemmen. 

Mijnheer de Voorzitter! In de 
tweede plaats noem ik de motie op 
stuk nr. 7 over de arbeidsduurverkor-
ting en de invoering van de 36-urige 
werkweek. De CDA-fractie staat wat 
dit punt betreft volstrekt achter de 
opvatting die namens de regering 
door minister De Koning duidelijk 
naar buiten is gebracht. Die opvatting 
is ook ter kennis gebracht van de 
sociale partners. 

Mijn fractie staat ook achter 
hetgeen de heer De Koning in dat 
verband heeft gezegd over de eigen 
verantwoordelijkheid van de sociale 
partners. Die uitspraken van de heer 
De Koning zijn genuanceerder dan 
hetgeen in deze motie staat. Om die 
reden zullen wij tegen deze motie 
stemmen. 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De fractie van de PvdA 
zal tegen de motie op stuk nr. 2 van 
de heer De Vries stemmen. Zij doet 
dit niet zozeer omdat het een motie 
van wantrouwen aan het adres van 
de heer Lubbers is, omdat daarin de 
veronderstelling zit dat de Kamer de 
heer Lubbers aan zijn eigen uitspraken 
zou moeten houden - daar is wellicht 
nog iets voor te zeggen - maar 
omdat deze motie in principe een 
ontkoppeling in dubbele zin inhoudt. 

Op de eerste plaats wordt de 
koopkracht gehandhaafd zonder te 
letten op wat er in de bedrijvensector 
gebeurt. Op de tweede plaats 
bestaat er na de uiteenzetting van de 
minister-president ook nog de 
mogelijkheid van een echte nominale 
verlaging van de uitkeringen en van 
de inkomens van ambtenaren, 
mochten de prijzen volgend jaar 
dalen. Dat zijn de redenen waarom 
wij tegen deze motie van de heer De 
Vries zullen stemmen. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Voorzitter! 
De PPR-fractie zal vóór de motie-De 
Vries op stuk nr. 2 stemmen, hoewel 
het een zeer minimale motie is. Zij 
kan ook betekenen dat de uitkeringen 
zelfs nog omlaag gaan, als de 
koopkracht maar gehandhaafd 
wordt. Wij zouden op 6 maart j l . ook 
gestemd hebben vóór de motie van 
de Partij van de Arbeid. Gisteren heb 
ik tijdens het debat al duidelijk 
gemaakt dat ik geen verschil zie 

tussen de PvdA-motie van 6 maart en 
de motie die nu door het CDA is 
ingediend. Het enige vreemde is dat 
het CDA op 6 maart niet vóór de 
motie van de Partij van de Arbeid 
wilde stemmen. Dat is voor ons 
echter nog geen reden, nu niet 
consequent vóór de motie van de 
heer De Vries te stemmen. 

Mijn fractie zal tegen de motie-Eng-
wirda op stuk nr. 11 stemmen. In die 
motie gaat het over de pakketverge-
Iijking. Er wordt weer één onderdeel 
uitgehaald. Wij vinden dat de zaken 
in samenhang gebracht moeten 
worden. Dat is overigens ook de 
reden - ik merk dat nu alvast op - dat 
wij bij het volgende agendapunt 
tegen de motie van de heer Linschoten 
zullen stemmen. Ook in die motie 
wordt er één onderdeel uitgehaald. 
Wij zullen in samenhang over de 
problematiek rond de ambtenarensa-
larissen moeten praten en niet steeds 
over één stukje. 

In stemming komt de motie-B. de 
Vries (19479, nr. 2). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66 en de EVP en het lid 
Scholten tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men. 

In stemming komt de motie-Wölt-
gens/Kombrink (19479, nr. 3). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Wöltgens 
c.s. (19479, nr. 4). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie is verworpen met 
dezelfde stemverhouding als de 
vorige. 

In stemming komt de motie-Wölt-
gens/Alders (19479, nr. 5). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, 
het GPV en D'66 tegen deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Wöltgens 
(19479, nr. 6). 
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De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA en de VVD tegen deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Den Uyl 
(19479, nr. 7). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, het GPV 
en de RPF tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Lankhorst 
(19479, nr. 8). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie is verworpen met 
dezelfde stemverhouding als de 
vorige. 

In stemming komt de motie-Van Es 
(19479, nr. 9). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, 
het GPV en D'66 tegen deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Engwirda 
(19479, nr. 10). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP en de RPF 
tegen deze motie hebben gestemd 
en die van de overige fracties ervoor, 
zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Engwirda 
(19479, nr. 11). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de CPN en de PSP en het lid 
Van der Spek voor deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is 
verworpen. 

Ik stel voor, stuk 19 479, nr. 1 voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Verdere verlenging van de 
werkingsduur van de W e t van 29 
december 1982, Stb. 762, hou 
dende voortzetting van de 
beperking van de vakantie-uitke-
ring voor het overheidspersoneel 
en overeenkomstige personen 
(19463) en over: 
- de motie-Linschoten c.s. over de 
vakantie-uitkering voor het overheids-
personeel (19463, nr. 6). 

(Zie vergadering van 23 april 1986.) 

De artikelen I en II en de beweegreden 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV voor dit wetsvoorste! 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Linscho-
ten c.s. (19 463, nr. 6). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de PSP, de CPN en D'66 en 
het lid Van der Spek voor deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is 
verworpen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsvoorstel 
Gemeentel i jke herindeling van 
de Bommelerwaard (19055) en 
van: 
- de motie-Lauxtermann over de 
toekenning van extra rijksmiddelen 
(19055, nr. 12). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister De Korte: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou over de Bommeler 
waard willen beginnen met een klein 
gedichtje. Dat is een gedicht van 
Kees Stip, ook bekend als Trijntje 
Fop, en dat leek mij toepasselijk: 

Er liepen op de brug bij Bommel 
drie kleine kindjes van een 

hommel. 

En vrolijk stapten aan hun zij 
ook nog drie kindjes van een bij. 
Die kleintjes moesten alle zes 
naar bijles en naar hommelles. 
Ik denk dat de bijles ook voor 

mijzelf geldt. Het is leerzaam, 
herindelingen met uw Kamer te 
bespreken. Voor hommelles ben ik 
niet bevreesd, ook niet na het 
aanhoren van de eerste termijn. 

De heer Franssen (VVD): Denk 
daaraan bij de Midden-Betuwe! 

Minister De Korte: Mijnheer de 
Voorzitter! Een aantal van de geachte 
afgevaardigden heeft gememo-
reerd, dat veel van het werk dat hier 
voor ons ligt, door mijn ambtsvoor-
ganger is verricht en bijna tot een 
eind is gedragen. Ik wil toch nog 
eens memoreren, dat menselijkerwijs 
hij hier had moeten staan en niet ik 
en dat het dus een droeve omstan-
digheid is, dat ik hier sta. Maar de 
zaken moeten verder. 

Het is niet voor het eerst, dat het 
gebied van de Bommelerwaard 
onderwerp vormt van een herinde-
lingsdiscussie. In 1955 werden de 
toen 13 gemeenten teruggebracht 
tot de 8 van dit moment. De samen-
voegingen die toen plaatsvonden, 
zijn in de huidige tijd naar het 
oordeel van velen toch onvoldoende 
om de gemeente te laten functioneren 
volgens de eisen van deze en van de 
toekomende tijd. Naar het oordeel 
van velen, zei ik, omdat is gebleken 
dat tegen het voorstel dat nu ter 
bespreking voorligt, ook bezwaren 
bestaan. De schriftelijke voorbereiding 
is in dat opzicht volstrekt helder 
geweest. Het lijkt mij goed als ik de 
motieven om het voorstel hier te 
verdedigen, nog eens beknopt 
aangeef. Daarbij kom ik indirect ook 
te spreken over de algemene criteria. 

De heer Van der Heijden sprak 
over de achterhaalde noodzaak van 
herindeling in het algemeen. De heer 
Van der Heijden meent, dat het - wat 
hij noemt - afblazen van de reorgani-
satie van het binnenlands bestuur en 
de aanvaarding van de Wet gemeen-
schappelijke regelingen de noodzaak 
tot gemeentelijke herindeling in feite 
heeft achterhaald. Ik bestrijd dit. De 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
heeft een andere doelstelling. 

Men zou zelfs kunnen stellen, dat 
herindeling een bijdrage moet 
leveren om de gemeenschappelijke 
regelingen efficiënt te laten functio-
neren. Bovendien betreft de Wet 
gemeenschappelijke regelingen de 
intergemeentelijke taken. Juist als 
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men hecht aan een sterke positie van 
de gemeenten - en wie hecht daar 
niet aan? - , dient men geen uitholling 
van het takenpakket voor te staan. 
Herindeling en de Wet gemeenschap^ 
pelijke regelingen zijn beide instru-
menten voor een op de praktijk 
toegesneden binnenlands bestuur. 

De heer Van der Heijden heeft ook 
gewezen op het feit dat volgens 
organisatie-adviseur Kersten er geen 
empirisch onderzoek is, op grond 
waarvan het etiket 'onvoldoende 
bestuurskracht' geplakt mag worden 
op ruim de helft van de gemeenten. 
Wordt er wel over herindeling 
nagedacht, zo vroeg de heer Van der 
Heijden. Het verwijt van de heer Van 
der Heijden, dat hij afleidt uit het 
artikel van de heer Kersten, kan 
moeilijk in de samenhang van dit 
debat volledig worden uitgegraven, 
zo denk ik, omdat Kersten reeds 
aangaf dat de wetenschappelijke 
theorievorming zwak is. Wij kunnen, 
staande in het midden van de 
praktijk, niet op verdere ontwikkelin-
gen wachten. Wij moeten verder. 
Bestuurlijke ervaringen, bestuurlijke 
inzichten en politieke visie spelen 
hier een grote rol. Op basis daarvan 
durf ik in elk geval dit voorstel te 
verdedigen. 

De heer Van Rossum heeft iets 
gezegd over de cirkelredenering met 
betrekking tot het 10.000-inwoners-
criterium. De SGP is tegen dit getal. 
Gevraagd is, wat de minister hiervan 
vindt. Een aantal andere afgevaardig-
den heeft dit later ook gevraagd. 
De heer Van Rossum stelt dat de 
provincie het criterium van 10.000 
inwoners heeft gehanteerd, omdat dit 
het Haagse uitgangspunt is. Het wekt 
dan ook geen verbazing als bij de 
uiteindelijke toetsing de plannen 
overeind blijven, zo zegt de heer Van 
Rossum. De heer Van Rossum wil 
echter van dit criterium af; uiteraard 
komt hij dan ook tot andere keuzen 
voor de Bommelerwaard. Overigens 
is, wat mij betreft, de schaalgrootte 
slechts één van de gehanteerde 
criteria. De heer Van Rossum heeft 
er, naar ik aanneem, begrip voor dat 
wij de discussie hierover, in algemene 
zin, nu niet moeten voeren. 

De heer Schutte heeft vooral 
gesproken over de marginale 
toetsing. Het standpunt, zoals dit 
door de minister - dus door mij zelf -
in het voorafgaande, bij de schriftelijke 
voorbereiding, is gehanteerd, werd 
eigenlijk principieel door hem 
afgewezen. De heer Schutte wees er 
in dit verband op, dat de Kamer 

immers haar volledige verantwoorde-
lijkheid behoudt. De heer Schutte 
heeft in die zin, zoals wij van hem 
gewend zijn, een principieel staats-
rechtelijk element in zijn betoog 
ingevlochten, ditmaal ter zake van de 
marginale toetsing. De opmerkingen 
hieromtrent in de schriftelijke 
voorbereiding zijn ingegeven door de 
onvrede over de lengte van de 
procedure - anderen spraken hier 
ook over - en over de aard van de 
materie. 

Wij hebben gesteld, dat bij 
herindeling dikwijls meerdere keuzen 
denkbaar zijn. Als dan, na uitvoerige 
en - dit geldt zeker voor de Bomme-
lerwaard ~ zorgvuldige discussie, 
door het provinciaal bestuur voor een 
bepaalde, aanvaarde configuratie 
wordt gekozen, dan is naar ons 
oordeel een terughoudende 
opstelling van de wetgever gewenst. 
Vanzelfsprekend is het de Kamer die 
haar eigen opvatting en haar eigen 
opstelling uiteindelijk zelf kiest. De 
heer Schutte zal begrijpen dat het 
geenszins de bedoeling is geweest, 
zelfs maar in schijn te tornen aan de 
rechten van de Kamer. 

De heer Schutte heeft ook nog 
iets gezegd over de provincies: die 
zouden moeten luisteren naarde 
ontwikkelingen die hier plaatsvinden. 
Welnu, de heer Schutte geeft 
daarmee aan dat de provincies die nu 
nog herindelingsvoorstellen voorbe-
reiden, zich dus in die zin op die 
ontwikkelingen moeten oriënteren. Ik 
twijfel er niet aan, dat zij dit doen. 
Overigens hebben zij ook een eigen 
opvatting, die zij in hun plannen 
zullen laten doorklinken. Dat is de 
gezonde wisselwerking, waar wij 
allen van kunnen profiteren. 

Mevrouw Wessel betreurt het dat 
niet bij elke herindeling een bestuurlijk 
onderzoek plaatsvindt. Ik wijs 
mevrouw Wessel erop, dat er wel 
degelijk allerlei aspecten onderzocht 
worden, voorafgaand aan een 
herindeling. De memorie van 
toelichting en nog meer de provinciale 
stukken bieden daarvan de weerslag 
Daarnaast veroorloof ik mij overigens 
op te merken, dat onderzoek nooit in 
de plaats kan treden van de noodza-
kelijke politieke keuze. 

Ik zal op het punt van de algemene 
criteria nu niet dieper ingaan. In feite 
heb ik indirect hierover al iets 
gezegd. Ik ga ervan uit dat het 
algemene beleid nu voldoende 
besproken en bekend is. De nadruk 
zal dus moeten liggen op bespreking 
van het gebied zelf. 

Het huidige gebied is een relatieve 
eenheid wegens de omslotenheid 
door de rivieren. Alle huidige acht 
gemeenten in dit gebied tellen 
minder dan 10.000 inwoners. 
Zaltbommel is met bijna 9300 
inwoners de grootste gemeente en 
Heerewaarden met minder dan 1200 
inwoners de kleinste. Inwonertallen 
zeggen overigens niet alles. Bepaald 
niet! Het valt echter niet te ontkennen, 
dat er een relatie is tussen omvang 
van de gemeente enerzijds en haar 
mogelijkheden anderzijds. De nota 
waarmee het provinciaal bestuur in 
1980 de discussie over de onderha-
vige herindeling opende, droeg dan 
ook de titel Versterking van het lokaal 
bestuur in de Bommelerwaard. 

Vanuit dit perspectief is gezocht 
naar een zodanige indeling van dit 
gebied, dat gemeenten zouden 
ontstaan die bestuurlijk gezien tot 
een hechte en toekomstgerichte 
eenheid kunnen uitgroeien. De 
voorstellen van het provinciaal 
bestuur voldoen naar mijn oordeel 
geheel aan de bedoeling van de 
gemeentelijke herindeling. Er komt 
een evenwichtige verdeling in drie 
gemeenten. Deze gemeenten hebben 
alle drie een ruim draagvlak en 
kunnen daarmee gestalte geven aan 
het bestuurlijk functioneren. 

In dat kader heeft de heei Niessen 
opgemerkt dat er wellicht sprake zou 
kunnen zijn van één gemeente: de 
Bommelerwaard. Komt er op termijn 
toch niet één gemeente uit de bus? 
Daartoe zou de opmerking in de 
schriftelijke voorbereiding over de 
vorming van één gemeente aanleiding 
hebben kunnen geven. Men zou op 
dit punt achterdochtig kunnen 
worden. Welnu, de desbetreffende 
opmerking doelde indertijd op het 
volgende politieke idee: nu er al 
zoveel aarzeling is over de schaal van 
herindeling, is een in theorie zeer wel 
bespreekbaar alternatief van die 
omvang niet geschikt voor verdere 
besluitbevorming. Als het huidige 
voorstel aanvaard wordt, ben ik ervan 
overtuigd dat er een evenwichtige en 
toekomst resistente bestuurlijke 
indeling in dit gebied tot stand komt. 
Wij moeten voor een flink aantal 
jaren een configuratie tot stand 
brengen. Voor vrees of achterdocht 
is geen reden. 

Mevrouw Wessel heeft in dit 
verband nog stilgestaan bij de keus 
voor variant 3A. Die variant betreft de 
uitbreiding van de gemeente Zaltbom-
mel. Bij de totstandkoming van 
variant 3A is van provinciewege 
ernstig overwogen Zaltbommel in 
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westelijke richting, in de richting van 
het dorp Gameren, uitgroeimogelijk-
heden te bieden. Bij de indeling van 
dit gebied was er sprake van gevoelige 
kwesties. Ik denk hierbij aan de 
inbouw van bedrijven en aan exploi-
tatieproblemen bij de eventuele 
bestemmingsverandering van dit 
gebied met het oog op de stadsuitleg. 
Vanwege deze gevoelige kwesties is 
er bewust van afgezien het dorp 
Gameren met omstreken aan de 
stedelijke gemeente Zaltbommel toe 
te voegen. 

De eerstkomende 25 jaar - daar-
over praten wij toch eigenlijk - lijkt 
voorZaltbommel voldoende expansie-
mogelijkheid in zuidelijke richting 
aanwezig. Dat is ook de mening van 
het provinciaal bestuur. Het is wel zo, 
dat de in het wetsvoorstel gekozen 
begrenzing ruim opgevat kan 
worden. 

Hierbij moet overigens wel 
aangetekend worden, dat een 
verantwoorde stadsuitleg in zuidelijke 
richting een ingrijpende tracéverleg-
ging van de provinciale weg S107 
noodzakelijk kan maken. Bij verlegging 
van deze weg zijn onzes inziens 
althans voorlopig, op middellange 
termijn, de uitbreidingsmogelijkheden 
voor woonbebouwing in Zaltbommel 
verzekerd. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Voorzitter! Ik begrijp dit niet goed. 
De minister zegt dat de uitbreiding in 
zuidelijke richting mogelijk is, maar 
dat dan wel een tracéverlegging 
nodig is. Vanwege die tracéverlegging 
zou uitbreiding echter weer niet 
mogelijk zijn. Met zijn laatste zin zegt 
de minister weer dat uitbreiding in 
zuidelijke richting wel mogelijk is. Ik 
kan deze redenering niet volgen. Kan 
het nu wel of kan het nu niet? 

Minister De Korte: Bij verlegging 
van genoemde weg, zijn de uitbrei-
dingsmogelijkheden verzekerd. In dat 
geval kan het dus. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Dus bij verlegging van de weg! Je 
moet dus eerst ijzer met handen 
breken. Dan is het mij volkomen 
duidelijk: het kan eigenlijk niet, 
behalve als... enzovoorts. 

Minister De Korte: Het is niet van 
dat harde ijzer! 

De heer Van der Heijden heeft ook 
zijn opvatting gegeven over de 
indeling van de Bommelerwaard. Hij 

spreekt over een vijfdeling. Met die 
indeling zou elke gemeente aan de 
eisen voldoen die het CDA goed 
vindt: zoveel mogelijk kleinschalig. 

Hij zegt immers dat klein fijn is. 
Het pleidooi voor de vijfdeling gaat, 
zoals hij dat formuleert, zelfs in de 
richting van dat adagium. Het zal de 
heer Van der Heijden niet verbazen 
dat ik dit uitgangspunt niet deel. Bij 
een ander uitgangspunt, waarbij niet 
alleen de schaalgrootte centraal 
staat, is het voor ons liggende 
voorstel, te weten een driedeling, 
een logische en samenhangende 
uitkomst van de discussie die in het 
kader van deze herindeling is 
gevoerd. Tussen één en vijf ligt drie 
evenwichtig. 

De heer Van der Heijden spreekt 
verder over marginale toetsing, 
geëist door het provinciale bestuur 
van Gederland. Er zou echter geen 
poging zijn gedaan, te verantwoorden 
waarom in een gebied met 30.000 
inwoners herindeling moet plaatsvin-
den. Het uitgangspunt om de 
procedure tot de gemeentelijke 
herindeling van de Bommelerwaard 
aan te vangen, lag niet in het aantal 
inwoners van het gebied, maar bij 
een versterking van het lokale 
bestuur in streeksgewijs verband. De 
ontwikkelingen die door het provinci-
aal bestuur tijdig zijn voorzien, gaven 
aanleiding de schaal en de begrenzing 
van de gemeenten aan te passen aan 
de toenemende eisen die aan deze 
bestuurslaag worden gesteld. Het 
inwonertal is daarbij een in het oog 
springend criterium, maar bepaald 
niet het enige. Dat moet ook uit de 
stukken gebleken zijn. 

Ik wil voorts ingaan op de samen-
werking op de terreinen waar dat 
nodig is. Per definitie is het eenvou-
diger als wij in een drietal gemeenten 
een oplossing zoeken, omdat hierbij 
dan minder overlegpartners betrokken 
zijn. Deze herindeling zal op die wijze 
opnieuw bijdragen aan een verster-
king van de gemeenten als centrale 
onderdelen van de bestuurlijke 
organisatie. Alternatieven met een 
gelijkwaardige uitkomst zijn alleen 
denkbaar in een meer noord-zuid-ge-
dachteconfiguratie. Zoals in de 
memorie van toelichting al is gemeld, 
is na afweging toch voor een meer 
oost-west-samenvoeging gekozen. 
Van een geheel andere orde zijn de 
alternatieven die een veel grootscha-
liger, respectievelijk kleinschaliger 
indeling voorstaan. Hierop is in de 
schriftelijke voorbereiding uitvoerig 
ingegaan. 

Van het grootschalige model, 
waarnaar de leden van de PvdA 
belangstellend informeerden, waarbij 
alle gemeenten tot één allesomvatten-
de gemeente worden samengevoegd, 
is in ieder geval vast te stellen, dat 
hiermee een omvangrijke gemeente 
met een sterk draagvlak wordt 
bereikt. Zoiets kan echter geen doel 
op zich zijn. De vraag is of men zo 
ver moet gaan om hetzelfde doel te 
bereiken, te weten het scheppen van 
voorwaarden voor een krachtig lokaal 
bestuur in de Bommelerwaard. Een 
zo ver gaande samenvoeging is naar 
mijn oordeel voor dit gebied onnodig 
ingrijpend. Een kleinschalige indeling 
waarbij drie van de acht gemeenten 
niet bij de herindeling betrokken 
worden, waarnaar de voorkeur van 
de leden van de fracties van het 
CDA, de SGP, het GPV en de EPF 
uitgaat, tast anderzijds dit voorstel 
tot streeksgewijze herindeling in de 
kern aan. Ik zal hierop ingaan als de 
voorgestelde gemeenten afzonderlijk 
nader worden besproken. 

Als nu, na deze jaren van voorbe-
reiding, tot een herindeling wordt 
besloten, waarbij niet alle gemeenten 
in de Bommelerwaard betrokken zijn, 
dan zal dit gebied over een aantal 
jaren opnieuw voor herindeling in 
aanmerking moeten komen. Dit is 
geen dreigement, maar ik verwacht 
dat dit een toekomstperspectief is. 
De beoogde wijzigingsvoorstellen 
acht ik binnen het beleid dat ik 
voorsta niet goed inpasbaar. Ik zeg 
dit niet omdat herindeling een trein 
zou zijn die alleen maar in de door de 
provincie, de staatssecretaris en mij 
gewenste samenstelling, vorm en 
kleur zou mogen rijden. Evenmin zeg 
ik dit, omdat ik zonder meer denk: 
hoe groter hoe beter. Dat zou een 
onjuiste interpretatie zijn van onze 
bedoelingen. 

De voorgestelde gemeenten in de 
Bommelerwaard hebben een omvang 
die zowel past binnen het gebied en 
binnen de gegeven samenhang en 
verbanden als binnen de uitgangs-
punten van algemeen beleid, waar 
zich de goede mogelijkheid voordoet 
om tot een configuratie te geraken, 
die gedurende vele decennia haar 
diensten kan vervullen voor de 
samenleving. Wi j moeten niet ten 
aanzien van gemeentegrenzen blijven 
vasthouden aan de situatie zoals 
deze is, terwijl op allerlei gebied de 
tijd niet heeft stilgestaan. 

Ik kom op de nieuwe gemeente 
Zaltbommel. Dit onderdeel van het 
voorstel behoeft vermoedelijk het 
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minst bespreking. Over de opheffing 
van Heerewaarden en Rossum 
bestaat consensus, ook bij de heer 
Van Rossum zelf. Ook de heer 
Leerling is het ermee eens. De 
gedachte om deze gemeenten bij 
Maasdriel te voegen is ooit ter sprake 
geweest, maar ze is niet meer 
actueel. Samenvoeging metZaltborrv 
mei is hier de beste oplossing. 
Zaltbommel is aanmerkelijk groter 
dan de andere twee gemeenten. Het 
heeft een relatief meer verstede-
lijkt karakter. Van een samenvoeging 
van stad en platteland in de termino-
logie van grote contrasten kan echter 
niet gesproken worden. Als zodanig 
is deze samenvoeging dan ook in 
overeenstemming met de uitgangs-
punten van het herindelingsbeleid. 

De ligging van de gemeenten 
Brakel en Kerkwijk binnen de 
Bommelerwaard en de gelijkgericht-
heid in taakstelling leiden welhaast 
vanzelf tot de voorgestelde combina-
tie van gemeenten. Zoals uit het 
wetsvoorstel ook blijkt, is de regering 
van oordeel dat inderdaad tot deze 
samenvoeging moet worden overge-
gaan, omdat op deze wijze in het 
westen van de Bommelerwaard een 
gemeente met een sterk draagvlak 
van 12.000 inwoners ontstaat. De 
omvang van de gemeente die na 
samenvoeging ontstaat, is naar ons 
oordeel niet zodanig dat deze de 
samenvoeging in de weg staat. 

De vorming van de nieuwe 
gemeente Maasdriel lijkt nog de 
meeste tegenstand te ontmoeten. Ik 
kom dan te spreken over de bijdragen 
van de heren Van der Heijden en Van 
Rossum. De heer Van Rossum heeft 
gezegd dat voor Maasdriel slechts een 
kleine grenscorrectie moet plaatsvin-
den in verband met de autoweg. 
Daarin voorziet zijn amendement dan 
ook. 

De heer Schutte heeft ook twijfels 
over samenvoeging van Maasdriel 
met Hedel en Ammerzoden. Hij wil 
het eindoordeel pas aan het eind van 
het debat geven. 

De heer Niessen heeft gevraagd: 
moet Maasdriel niet naar Noord-Bra-
bant, gezien de samenwerking in het 
stadsgewest Den Bosch; wil de 
minister toezeggen hierover in 
komende gevallen nog eens goed na 
te denken? Kortom, het agendapunt 
gemeentelijke herindeling wordt dus 
uitgebreid tot provinciale herindeling; 
een moedige stap van de heer 
Niessen. Hij weet hoe gevoelig dat 
ligt, maar je moet durven nadenken 
over dat soort dingen. Het is mijns 

inziens in ieder geval verstandig 
geweest dat in dit specifieke voorstel 
geen koppeling heeft plaatsgevonden 
met mogelijke wijzigingen van de 
provinciale grenzen op dit moment. 

Immers, nu divergeren nog de 
opvattingen in de Kamer over de 
meest wenselijke gemeentelijke 
indeling. Het antwoord op de vraag 
van de heer Niessen, of provinciale 
grenswijziging wenselijk of noodzake-
lijk is, kan eigenlijk anders luiden bij 
een keuze voor één gemeente in de 
Bommelerwaard. Het hangt derhalve 
mede af van de concrete situatie, of 
er een samentrekking van besluitvor-
ming moet plaatsvinden over 
gemeentelijk en provinciaal grensbe-
loop. Het is duidelijk dat ook provin-
ciale grenzen niet heilig zijn, maar de 
opvattingen van provinciebesturen 
zijn hierbij natuurlijk wel van belang. 

Bij de vorming van een nieuwe 
gemeente Maasdriel is het vooral ook 
van belang om de betrokkenheid van 
de huidige gemeente Maasdriel, die 
aanleiding is om dit onderdeel van 
het wetsvoorstel te kritiseren, hierbij 
in het geding te brengen. Het mag 
duidelijk zijn dat Maasdriel niet bij 
deze herindeling wordt betrokken 
omdat deze gemeente minder dan 
10.000 inwoners telt. Op die wijze 
functioneert dit criterium niet. In de 
samenhang van het voorstel kan 
echter juist een sterke zuidgemeente 
alleen maar ontstaan als de drie 
gemeenten worden samengevoegd. 

Nu zou men kunnen concluderen 
dat Maasdriel het slachtoffer is van 
de streeksgewijze aanpak. Dat valt 
echter toch te bestrijden. Als wij uit 
zijn op een bestuurlijke indeling van 
de gemeenten die aansluit op de 
functies van het grondgebied en die 
aansluiting geeft op de overige 
bestuurlijke relaties, dan moeten wij 
zoeken naar oplossingen waarbij 
gemeenten worden gevormd die nu 
en in de toekomst goed kunnen 
functioneren. Kleinere gemeenten 
zullen daarbij onontkoombaar hun 
zelfstandigheid als bestuurlijke 
organisatie moeten verliezen. 
Overigens merk ik op dat opheffing 
van kleine gemeenten de gegroeide 
sociale samenlevingsverbanden nog 
helemaal niet aantast. Als een 
bestuurlijk gewenste oplossing met 
zich brengt dat ook andere gemeenten 
bij het proces moeten worden 
betrokken, dan is het niet meer dan 
logisch dat dit ook gebeurt. 

Wij moeten niet met een 'next 
best'-oplossing tevreden zijn, indien 
er een betere binnen handbereik is. 

Bij dit deel van het wetsvoorstel is 
dit, naar het oordeel van de provincie 
en van ons, het geval. Over de 
onderlinge samenhang en de kans op 
groei tot een sterk geheel, is bij deze 
drie gemeenten weinig verder toe te 
voegen aan wat al eerder is gesteld. 
Het gaat hier om de keuze, Maasdriel 
wel of niet erbij te betrekken. Ons 
standpunt mag hierbij duidelijk zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat 
het goed is dat ik nu het woord geef 
aan de staatssecretaris. 

De Voorzitter: Dat doe ik. 

Minister De Korte: Dat doet u 
natuurlijk. Ik zeg dat nu het moment 
is aangebroken, waarop u waarschijn-
lijk het woord aan de staatssecretaris 
zult geven. 

De Voorzitter: Dank u zeer. 

Minister De Korte: Het is nog even 
wennen aan deze kant van de tafel. 

D 
Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Mijnheer de Voorzitter! Nadat de heer 
Niessen gezinspeeld heeft op de 
dichters Nijhof en Marman en de 
minister Kees Stip geciteerd heeft, 
zou ik haast mijn toevlucht moeten 
nemen tot het bekende liedje over de 
torenspits van Bommel, maar daar 
kan ik geen geschikte citaten in 
vinden. 

Het is voor mij, anders dan voor de' 
minister, niet voor het eerst dat ik 
met de Kamer van gedachten wissel 
over de opheffing van bestaande 
gemeenten en de instelling van 
nieuwe. Vanaf de herindeling van 
Friesland is de financiële problema-
tiek van herindelingen steeds meer in 
het brandpunt gekomen. Ik heb die 
discussie nooit geschuwd. Het 
financiële perspectief van een nieuwe 
gemeente is een belangrijke zaak, 
ook voor de burgers die er wonen. 
Een zorgvuldige beoordeling van de 
financiële aspecten in het overleg 
met de volksvertegenwoordiging is 
dan ook van groot belang. Als ik 
echter kijk naar de uitputtende 
discussies bij dit wetsvoorstel over 
de financiële aspecten, worden de 
grenzen van de marginale toetsing 
aan de kant van het Rijk langzamer-
hand overschreden. 

Bij deze herindeling is het recent 
ontwikkelde financiële model voor de 
eerste keer zo consequent mogelijk 
toegepast. Vandaar dat ik in de 
toelichtende stukken naar aanleiding 
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van verzoeken uit de Kamer een bijna 
integrale vergelijking met de uitkom-
sten van het financieel onderzoek van 
de Bommelerwaardgemeenten ook 
maar niet uit de weg ben gegaan. 
Daardoor hoop ik dat er ten behoeve 
van volgende herindelingen duidelijk-
heid is over de gezamenlijke uitgangs-
punten van regering en parlement bij 
de beoordeling van de financiële 
aspecten van een herindeling. 

Die gezamenlijke uitgangspunten, 
die zijn neergelegd in het financiële 
model, kunnen bij het diepgaande 
financiële onderzoek door het 
provinciebestuur als richtsnoer 
gelden. Dan kan inderdaad de 
beoordeling door de regering een 
marginale toetsing blijven. Dat sluit 
natuurlijk een grondige toetsing op 
onderdelen niet uit. Er kunnen zich 
buitengewone omstandigheden 
voordoen die om grondige toetsing 
vragen. 

Bij een grondige toetsing door de 
provincie van de startpositie mag het 
niet blijven. Het gaat niet alleen om 
de startpositie die in het oordeel 
betrokken moet worden, maar ook 
om de praktijk na de totstandkoming 
van een herindeling. De praktijk moet 
aantonen, of het financieel instrumen-
tarium inderdaad toereikend is. 
Daarom ben ik blij dat nu nieuwe 
heringedeelde gemeenten een betere 
financiële startpositie hebben. Dat 
blijkt ook uit de uitbreiding van de 
verfijning van de wijziging van de 
gemeentelijke herindeling. Het blijkt 
zelfs dat gemeenten die voor de 
herindeling in financiële zin in een 
uitzichtsloze positie verkeerden, 
mede dankzij de herindeling en het 
aldus verworven financiële draagvlak 
in staat zijn, uit het financiële dal 
omhoog te krabbelen en artikel 12 
niet meer nodig hebben. 

Ik wil dat positieve geluid omtrent 
de feitelijke financiële effecten van 
herindeling nog eens duidelijk laten 
horen. Er zijn zoveel sombere 
prognoses opgesteld voorafgaand 
aan de herindeling, dat daardoor een 
vertekend beeld ontstaan is in veler 
hoofden dat in strijd is met de feiten. 
Dat blijkt ook bij het veelvuldige 
contact dat het ministerie heeft met 
heringedeelde gemeenten. Daaruit 
blijkt duidelijk dat kosten die deze 
gemeenten aan herindeling toeschrij-
ven veelal ontstaan zijn door hun 
eigen besluiten, genomen in volle 
beleidsvrijheid. Het positieve beeld is 
ook bevestigd door het onderzoek 
dat uitgevoerd is door de inspectie 
gemeentefinanciën: een vergelijking 

tussen de uitgavengemiddelden van 
aan de ene kant heringedeelde 
gemeenten en aan de andere kant 
niet heringedeelde gemeenten van 
gelijk grootte. 

Als het echt waar is dat herindeling 
extra kosten met zich brengt waarvoor 
niet voldoende compensatie door het 
Rijk gegeven wordt, zouden er 
verschillen moeten optreden, maar 
die zien wij niet. Wij zullen zeker over 
de financiële effecten van gemeente-
lijke herindeling de vinger aan de 
pols houden en zullen ook de Kamer 
daarvan op de hoogte stellen. Op het 
ogenblik vindt naar aanleiding van 
een vraag van de heer Hummel een 
evaluatie-onderzoek plaats naar de 
gevolgen van de herindeling van 
Zuid-Limburg. De gegevens zijn nu in 
bewerking en zullen zo spoedig 
mogelijk aan de Kamer worden 
verstrekt. 

Voordat ik inga op de concrete 
financiële aspecten in de Bommeler 
waard wil ik nog enkele woorden 
wijden aan een lastig probleem, 
namelijk de schatting van de toekonv 
stige inkomsten- en uitgavenstructuur 
van de nieuw gevormde gemeenten. 
Er zijn financiële effecten van 
schaalvergroting. Ik noem ze liever 
niet structurele frictiekosten, want 
frictiekosten die structureel zijn, lijkt 
mij tegenstrijdig. Ik houd het liever 
op schaaleffecten. Op dit punt blijken 
uitgangspunten van het financiële 
model, de standpunten van de 
gemeentebesturen en de standpunten 
van sommige fracties van elkaar te 
verschillen. Het lijkt mij daarom goed 
ze nog eens in drie punten uiteen te 
zetten. 

Ik erken dat er schaalkosten en 
schaalopbrengsten zijn. Er zijn niet 
alleen schaalnadelen, maar ook 
schaalvoordelen. Met beide factoren 
wordt rekening gehouden in de 
verdeelsystematiek van het Gemeen-
tefonds en in de maatstaven van de 
Financiële-Verhoudingswet. Daarin is 
rekening gehouden met de meerkos-
ten van een grotere schaal. Ik herhaal 
dat er bij een onderzoek gebleken is 
dat er in dit opzicht geen verschil is 
tussen gemeenten van dezelfde 
grootte die zijn ontstaan door 
herindeling en gemeenten die deze 
grootte uit zichzelf bereikt hebben. 

Ik ontken niet dat de inkomsten- en 
uitgavenstructuur van een nieuw 
ingedeelde gemeente structureel 
verandert. Dat lijkt mij trouwens 
dubbel op, dat de structuur structureel 
verandert, maar goed ... 

De heer Van der Heijden (CDA): 
Dat heb je als je je teksten zelf 
schrijft. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Wel ontken ik dat er alleen maar 
extra structurele uitgaven zijn als 
gevolg van schaalvergroting en geen 
structurele voordelen, want die doen 
zich eveneens voor. 

De raming van toekomstige 
uitgaven en inkomsten is een 
hachelijke zaak, omdat de hoogte van 
in het bijzonder de uitgaven, maar 
toch ook van inkomsten afhankelijk is 
van het eigen beleid van het nieuwe 
gemeentebestuur. 

Het zou zeer moeilijk, zo niet 
onmogelijk zijn, om een hypothetische 
gemeentebegroting voor de toekomst 
te construeren. Daarom geef ik ook 
de voorkeur aan het model dat wij 
hebben ontwikkeld. In dat model 
beperken wij ons tot uitgaven- en 
inkomsten-mutaties die met 
zekerheid zullen optreden, onafhanke-
lijk van het beleid van de nieuwe 
gemeente. Daarin kunnen wij zien 
wat de financiële armslag van de 
nieuwe gemeente is. Waar die 
gemeente die armslag dan voor 
gebruikt, dat is een tweede. Bijzon-
dere situaties worden dan aan een 
nader onderzoek onderworpen. Deze 
drie argumenten hebben ons ertoe 
doen besluiten, in het financiële 
model niet de methodiek te volgen 
van de constructue van een begroting 
van de nieuwe gemeente. De Raad 
voor de Gemeentefinanciën heeft 
zich daarbij aangesloten. 

Nu de Bommelerwaard. Daarin 
zijn de gemeentebesturen tot de 
conclusie gekomen, dat er alleen 
negatieve schaaleffecten zullen 
optreden, in het bijzonder wat betreft 
de personele lasten. Voor drie 
nieuwe gemeenten zou de ambtelijke 
ondersteuning ten minste even groot 
moeten zijn als vóór de herindeling. 
Voor acht gemeenteburen, op grond 
van de hoge salarisschalen waar het 
personeel op termijn in terechtkomt, 
zou een en ander, aldus de gemeen-
tebesturen, leiden tot een structurele 
personele-lastenstijging als gevolg 
van de herindeling. Deze conclusie 
acht ik aanvechtbaar. 

Louter rekenkundig leidt zij ertoe 
dat een uitgavengemiddelde voor 
bestuurskosten na herindeling 
ontstaat, dat in geen enkel opzicht in 
de buurt ligt van dat van gemeenten 
van vergelijkbare grootte die niet uit 
herindeling zijn ontstaan. Dat is in 
strijd met onze op feitelijke gegevens 
gebaseerde constatering, dat zich 
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daar gemiddeld dezelfde uitgavenpa-
tronen voordoen, na verloop van 
enige ti jd, zeg een jaar of vijf. Dat is 
ook de periode die wij hebben 
gekozen voor de bijdrageregeling. De 
veronderstelling van de gemeentebe-
sturen is dus ongerijmd. 

Dan nu de te verwachten financiële 
startpositie na de herindeling. In de 
toelichting op het wetsvoorstel is 
aanvankelijk nogal summier melding 
gemaakt van de uitkomsten van het 
financiële model, omdat die uitkom-
sten geen twijfel overlieten omtrent 
de positieve financiële startpositie 
van de voorgestelde gemeenten. Ook 
na hetgeen in de verdere schriftelijke 
studie eraan is toegevoegd, blijft dit 
onze conclusie. In de memorie van 
antwoord zijn verder gegevens 
verstrekt over de reservepositie. Ik 
wil daar nog aan toevoegen dat de 
gemeentebesturen in de Bommeler-
waard sinds jaar en dag een verant-
woord financieel beleid voeren en ik 
zie geen enkele aanleiding om te 
verwachten dat dit in de toekomst 
anders zou zijn. De financiële 
voorzieningen zullen naar mijn 
mening toereikend zijn om het 
ingrijpende reorganisatieproces te 
boven te komen in financiële zin. 

Alle nieuwe gemeenten komen in 
aanmerking voor beide onderdelen 
van de verfijning wijziging gemeente-
lijke indeling. Op basis van de 
huidige inzichten zal die voor het 
gebied als geheel in totaal meer dan 
f 5 min. bedragen. Daarenboven zal 
er een besparing op bestuurskosten 
optreden die wij kunnen berekenen 
op ongeveer f 1 min. Die bedragen 
komen jaarlijks ter vrije besteding 
voor de gemeenten in de Bommeler-
waard. Dat is het wezen van het 
financiële aspect van deze indeling. 
Dat geld komt voor andere vrije 
aanwending beschikbaar. 

Ik wil nog kort ingaan op de financiële 
aspecten van ingediende wijzigings-
voorstellen. In het algemeen komt 
het hierop neer: als men kiest voor 
een kleinere schaal, dan wordt het 
financiële draagvlak van de toekom-
stige gemeenten ook kleiner. 

Dit is een op zichzelf staand, 
bestuurlijk argument om niet voor 
een te kleine schaal te kiezen. In de 
memorie van antwoord is een tabel 
opgenomen, waarin de structurele 
startpositie wordt aangegeven die de 
consequentie is van de keuze voor 
vijf, vier, drie of één gemeente. Dan 
blijkt dat er heel duidelijk verband is 
tussen het saldo van de verandering 
in de algemene uitkering, en de 

besparing op de bestuurskosten en 
de grootte van de gemeente. Hoe 
groter de nieuwe gemeente wordt 
veronderstelt te zijn, des te meer 
stijgt het saldo van de besparing. Dit 
bedrag stijgt van f300.000 bij 
vijfdeling, naar 3 min. als je voor één 
gemeente kiest. 

Ik wil niet zeggen dat wij er beter 
één gemeente van kunnen maken. Ik 
geef alleen aan dat statistisch gezien 
de besparing groter wordt, naar mate 
je het aantal gemeenten kleiner 
maakt. Ook de verfijning van de 
gemeentelijke herindeling brengt dan 
meer op. Dit is echter allerminst een 
argument dat op zichzelf staat. De 
systematiek van de Financiële-Ver-
houdingswet is zodanig dat grote 
gemeenten naar verhouding meer 
geld uit het Gemeentefonds krijgen. 
Vergroting van de gemeentelijke 
schaal brengt dus financiële voordelen 
met zich. Ik ben dan ook van oordeel 
dat ons voorstel, tot een driedeling 
van de Bommelerwaard - de minister 
heeft al zo treffend gezegd dat dit 
precies in het midden ligt - zowel 
wat het toekomstige structurele 
draagvlak, als wat de hoogte van de 
tijdelijke reorganisatiekosten betreft, 
financieel een evenwichtig voorstel 
is. 

Er is een amendement voorgesteld, 
waarin Maasdriel zelfstandig blijft en 
Hedel en Ammerzoden worden 
samengevoegd. Ook uit financieel 
oogpunt ontraad ik de aanneming 
van dit amendement. Het uitgangs-
punt van ons voorstel, namelijk een 
sterke gemeente in het zuiden met 
een redelijk financieel draagvlak, 
wordt hiermee verlaten. 

De heer Van der Heijden heeft een 
vergelijking tussen bestuurskosten 
van kleine gemeenten - minder dan 
5000 inwoners - en van grotere 
gemeenten - tussen 10.000 en 
20.000 inwoners - gemaakt. Het 
verheugt mij dat hij met ons tot de 
conclusie komt dat uit de statistiek 
blijkt dat de schaalvoordelen met 
betrekking tot de bestuurskosten 
aanzienlijk zijn. 

De heer Van der Heijden (CDA): 
Geringer! 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Ik moet het anders zeggen. De heer 
Van der Heijden komt met ons tot de 
conclusie dat die schaalvoordelen 
bestaan. Hij wekt de suggestie - en 
daar gaat het mij om - dat dit alleen 
betrekking heeft op besparingen die 
het feit dat je minder bestuurders, 
wethouders en burgemeesters nodig 
hebt, oplevert. Zo is het echter niet. 

Deze schaalvoordelen hebben 
betrekking op bestuurskosten in 
ruime zin. Al het personeel van de 
secretarie valt hier bij voorbeeld 
onder. Dit zijn belangrijke positieve 
schaaleffecten. Omgerekend komt dit 
neer op ongeveer f 7 5 per inwoner. 
Dit is dus een heel groot bedrag. Dit 
hebben wij uit voorzichtigheid niet 
eens in ons financiële model opgeno-
men. 

Vervolgens neemt de heer Van der 
Heijden het gemiddelde van alle 
uitgaven van kleine gemeenten. Hij 
vindt dat je niet alleen naar de 
bestuurskosten, maar juist naar alle 
uitgaven moet kijken. Als hij die 
uitgaven vergelijkt met die van de 
grote gemeenten, dan blijkt dat 
kleine gemeenten naar verhouding, 
dus per inwoner, minder uitgeven dan 
grote gemeenten. Dat spreekt 
vanzelf. Het is ook geen goede 
vergelijking. Grote gemeenten 
hebben uit hoofde van hun centrum-
functie uitgaven die kleinere gemeen-
ten niet hebben. Ook andere uitgaven 
kunnen hoger zijn, maar de uitgaven 
die voortvloeien uit de centrumfunctie 
springen in het oog. Je kunt deze 
vergelijking wel maken, maar je kunt 
er geen enkele conclusie aan 
verbinden. 

Daarentegen zijn de apparaatskos-
ten bij kleine gemeenten naar 
verhouding hoog, zonder dat het 
gemeentebestuur hieraan iets kan 
doen. De verhouding tussen de 
kosten, die de gemeente maakt voor 
het ambtenarenapparaat en de 
kosten, die zij maakt om werkelijke 
voorzieningen voor de burger tot 
stand te brengen, is beter in wat 
grotere gemeenten. Ik denk aan 
gemeenten tussen de 10.000 en 
20.000 inwoners. 

De heer Van der Heijden heeft 
verder gesproken over Brakel en 
Kerkwijk. Hij heeft opgemerkt, dat wij 
daar op een incidenteel tekort van 
enige tonnen zullen uitkomen. Ik ben 
het met hem eens, dat het niet goed 
is hier gedetailleerd in te gaan op de 
financiële gevolgen van dat wetsvoor-
stel. De gewisselde stukken zijn naar 
mijn mening volstrekt duidelijk en 
helder en ook toereikend voor het 
vellen van een oordeel. Voor de 
gevolgen, die samenwerking van 
Brakel en Kerkwijk zal hebben, wil ik 
een uitzondering maken. Ik deel de 
conclusie niet, dat de samenvoeging 
van deze gemeenten tot ongewenste 
financiële gevolgen leidt. Het verschil 
tussen de berekeningen van de 
gemeenten en die van ons - hierop 
doelt de heer Van der Heijden - is 
terug te voeren tot de vraag, of het 
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juist is dat herindeling zogenaamde 
structurele frictiekosten meebrengt. 

Ik heb al gezegd dat ik dit een 
ongelukkige term vind, maar hoe dit 
ook zij, de zaak zelf wordt in de 
memorie van antwoord voldoende 
weerlegd. Schaalvoordelen, ook met 
betrekking tot de personele kosten, 
blijken zich bij herindeling in het 
verleden wel degelijk voorgedaan te 
hebben. De sombere visie op de 
hoogte van deze kosten deel ik niet, 
op basis van ervaring met andere 
herindelingen. In harde cijfers gaan 
de gemeentebesturen ervan uit, dat 
de schaalvergroting in het geheel 
geen personele voordelen zal 
hebben. De structurele frictiekosten, 
zoals zij die noemen, zijn dus 
eigenlijk uitblijvende besparingen. 

Hetzelfde geldt voor de incidentele 
frictiekosten. Deze uitdrukking vind ik 
wel juist. Ik hoop dat de heer Van der 
Heijden het met mij eens zal zijn, dat 
het uit een oogpunt van financieel 
beleid onjuist is om de huisvestings-
kosten in verband met herindeling 
niet in 40 jaar of in 30 jaar af te 
schrijven, zoals gebruikelijk is, maar 
in vijf jaar. Daartoe is geen enkele 
aanleiding en men moet de huisves-
tingskosten dan ook niet berekenen 
met een zo korte afschrijvingstermijn. 

Ik wil vervolgens iets zeggen over 
Maasdriel. De heer Van der Heijden 
zegt, dat incidentele en structurele 
frictiekosten daar in de miljoenen 
zullen lopen. Ik deel die mening niet. 
Ik vind het wat suggestief om over 
miljoenentekorten van Maasdriel te 
spreken, als de gemeenten zelf in 
hun rapportage tot een bedrag van 
ruim zes ton aan frictiekosten komen, 
over een periode van vijf jaar, voor 
alle gemeenten in de Bommelerwaard. 
Die rapportage vind ik dan nog 
somber. 

De heer Lauxtermann heeft een 
motie ingediend. In de toelichting 
daarop heeft hij gezegd dat het 
structurele tekort voor de Bommeler-
waardgemeenten toch nog steeds 
2,2 miljoen zou bedragen, ook 
volgens onze berekeningen. Dat 
moet op een misverstand berusten. 

De heer Lauxtermann (VVD): Ik heb 
gezegd, dat de gemeentebesturen 
aanvankelijk uitkwamen op een tekort 
van 7,5 miljoen en dat in het overleg 
tussen het departement en de 
gemeentebesturen het door de 
gemeenten berekende tekort is 
teruggebracht tot 2,2 miljoen. Ik heb 
in mijn inbreng mij niet uitgelaten 
over de juistheid van de standpunten 

van de regering en de gemeentebe-
sturen. Ik heb alleen gesignaleerd dat 
de gemeentebesturen uit zijn 
gekomen op het tekort van 2,2 
miljoen en dat over de hoogte van 
het tekort verschil van mening 
bestaat tussen de staatssecretaris en 
de gemeentebesturen. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Zo is het precies, mijnheer de 
Voorzitter. De gemeenten hebben 
een berekening gemaakt die hoog 
uitviel. Nadat zij van het ministerie 
nadere gegevens hadden gekregen, 
hebben zij het bedrag verlaagd tot 
2,2 miljoen. 

Ik vind het toch een beetje 
merkwaardig dat gemeenten, zelf 
betrokken bij het bestuur in dat 
gebied, zich uitlaten over een 
toekomstige ontwikkeling, alsof dat 
een ontwikkeling zou zijn die iets 
natuurnoodzakelijks heeft. Het gaat 
dan niet om een ontwikkeling die zich 
vanzelf voordoet, maar om een 
ontwikkeling in de uitgaven die tot 
stand komt door besluiten van de 
nieuwe gemeentebesturen. Zoals 
gezegd, het financiële beleid van de 
besturen in deze streek is altijd goed 
geweest. Ik twijfel er niet aan dat dit 
zo blijft. 

De heer Lauxtermann vraagt in 
zijn motie twee dingen. Hij vraagt of 
de regering een bijdrage wil geven 
aan de gemeenten in de Bommeler-
waard als de herindeling onverhoopt 
zou leiden tot financiële problemen. 
Ook vraagt hij of de regering met de 
besturen wil overleggen om vast te 
stellen welke tekorten of kostenstijgin-
gen rechtstreeks en onvermijdelijk 
met de herindeling samenhangen. Ik 
meen de heer Lauxtermann over het 
eerste verzoek te hebben horen 
zeggen dat hij verwachtte dat deze 
gelden dan van het Rijk zouden 
komen. Dan kan worden gedacht aan 
Hoofdstuk VII van de rijksbegroting, 
maar daar kan het niet vandaan 
komen. Deze gelden zouden dan uit 
het Gemeentefonds moeten komen. 
Ik wil echter eerst dieper ingaan op 
het tweede verzoek. 

De regering moet naar mijn 
mening niet op de stoel van het 
nieuwe gemeentebestuur gaan zitten, 
ten einde een oordeel te vellen of 
daaraan mee te werken. Het nieuwe 
gemeentebestuur zal zelf de reorga-
nisatie voorbereiden. Het zal de 
financiële gevolgen daarvan binnen 
een sluitende begroting moeten 
opvangen. Daarbij kan rekening 
worden gehouden met de opbrengst 
van de verfijning wijziging gemeente-

lijke indeling. Bovendien kan, als 
gevolg van de Wet algemene 
regelingen gemeentelijke indeling, 
onder bepaalde voorwaarden gebruik 
worden gemaakt van de wachtgeld-
voorziening. In die besluitvorming 
behoort de regering niet te treden. 

Over het eerste verzoek moet ik 
opmerken dat de bestaande financiële 
voorzieningen in verband met 
herindeling erop gericht zijn, te 
voorkomen dat problemen ontstaan. 
Zij zijn er in het bijzonder op gericht, 
te voorkomen dat een situatie 
ontstaat waarin de gemeente een 
beroep zou moeten doen op artikel 
12 van de Financiële-Verhoudingswet. 
De ervaring tot nu toe leert ons dat 
die voorzieningen toereikend zijn. 
Met de uitgebreide verfijning, 
inclusief de startbijdrage, hebben wij 
nu twee jaar ervaring. Dat is natuurlijk 
nog niet voldoende. Er moet eerst 
een volledige overgangsfase van vijf 
jaar achter de rug zijn. Pas dan 
kunnen wij volledig evalueren. Dat 
zullen wij dan ook doen bij de nieuwe 
gemeenten in de Krimpenerwaard. Ik 
wil wel bezien of het mogelijk is om 
deze evaluatie met andere herindelin-
gen uit te breiden. Ik doel dan in het 
bijzonder op die in de Bommeler-
waard. Dit zou opgevat kunnen worden 
als een tegemoetkoming aan de 
strekking van een deel van zijn motie. 

Mocht er onverhoopt toch een 
financieel tekort ontstaan, onafhanke-
lijk van de vraag of dit aan herindeling 
kan worden geweten, dan kan 
financiële steun worden gegeven in 
het kader van artikel 12 van de 
Financiële-Verhoudingswet, indien 
de gemeente daarom verzoekt. 

Met de tekst van de motie van de 
heer Lauxtermann heb ik toch enige 
moeite. In de tweede overweging 
staat dat er geen overeenstemming 
bestaat tussen de betrokken gemeen-
ten en de provincie enerzijds en de 
regering anderzijds. Nu laat ik de 
provincie nog even in het midden. 
Het is vrijwel altijd zo dat er geen 
overeenstemming is met de betrokken 
gemeenten. Op grond van deze 
overweging zouden wij dus vrijwel 
altijd moeten overwegen om een 
extra financiële tegemoetkoming te 
doen. Dat acht ik in strijd met de 
bestaande verfijning wijziging 
gemeentelijke indeling, waaraan de 
Kamer steeds adhesie heeft betuigd. 

Met de derde overweging heb ik 
het uiteraard moeilijk, omdat daarin 
wordt gesteld dat de berekeningen 
van de gemeenten twijfel mogelijk 
maken. Bij mij heerst die twijfel in 
het geheel niet. 
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Dan kom ik bij het dictum. In punt 
1 van het dictum wordt gesproken 
van extra financiële rijksmiddelen. 
Als die er zijn, vraag ik mij af waar de 
dekking daarvan vandaan moet 
komen. Bovendien meen ik dat die 
gelden zouden moeten komen uit het 
Gemeentefonds. Ik wil in elk geval de 
noodzaak van de invulling van het 
woord 'als' in het dictum bezien op 
basis van de uitgangspunten van het 
financiële model. 

Over het tweede onderdeel van 
het dictum heb ik al iets gezegd. Ik 
vind niet dat wij dit samen met de 
gemeenten moeten bezien, omdat 
wij zelf over voldoende gegevens 
beschikken. Bovendien moet ik eerlijk 
zeggen dat ik niet verwacht dat wij 
het met de gemeentebesturen eens 
zouden worden over deze zaak. Ik wil 
het wel nagaan, maar dan volgens de 
methode die wij daarvoor zelf 
hameren. 

De heer Van der Heijden is van 
mening dat herindeling onoverkome-
lijke lastenverzwaringen met zich 
brengt. Hij verwijst daarbij naar het 
rapport dat ik maar zal aanduiden als 
het rapport-Akersloot en hij verwijst 
naar de ervaring in Zuid-Limburg. 
Over dat 'rapport-Akersloot' heb ik al 
gezegd dat dit uitsluitend op veron-
derstellingen berust. Ik heb dat bij 
een vorige gelegenheid uitvoeriger 
besproken. 

De heer Van der Heijden (CDA): 
Voorzitter! Het gaat hier wel om 
veronderstellingen van gemeente-ac-
countants, die exact weten wat in de 
gemeentebegroting omgaat en die 
een meerjarenraming kunnen maken. 
De staatssecretaris moet dat niet zo 
maar wegwuiven in de trant van: dat 
is maar een verwachtinkje! 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Zo meen ik het toch wel, ja zeker. En 
ik heb dat uitvoerig besproken bij de 
behandeling van een vorige herinde-
ling. Deze rapporten zijn gebaseerd 
op veronderstellingen. Ik bestrijd de 
juistheid van het rekenwerk niet, ik 
bestrijd de juistheid van de veronder-
stellingen. Met die veronderstellingen 
is ook zonder rekenen wel te voorspeL 
len wat er uitkomt. Ik acht deze 
veronderstellingen volstrekt onrealis-
tisch. 

Wij hebben een onderzoek 
verricht. Wij hebben daarover verslag 
uitgebracht in de UCV over de notitie 
gemeentelijke herindeling. Daaruit 
blijkt dat het gemiddelde belastingni-
veau van heringedeelde gemeenten 

niet afwijkt van even grote gemeenten 
die zonder herindeling zo groot 
geworden zijn. Er is dus geen 
verband tussen het belastingniveau 
en de herindeling. Er is wel verband 
tussen het belastingniveau en de 
omvang van een gemeente. Het is 
niet juist, hoewel het begrijpelijk is, 
om een belastingverhoging na 
herindeling aan de herindeling te 
wijten. 

Het nieuwe gemeentebestuur 
heeft zelfstandige bevoegdheden en 
kan helemaal zelf bepalen hoe hoog 
het niveau van de voorzieningen in 
zijn gemeente moet zijn. Het gemeen-
tebestuur kan dus ook zelf bepalen, 
welke belastingen het dan de burgers 
in zijn gemeente wil opleggen. 
Natuurlijk staat tegenover hogere 
belastingen ook altijd een hoger 
voorzieningenpeil. Dat zou wel eens 
de verklaring kunnen zijn voor de 
constatering dat grotere gemeenten 
in het algemeen een hoger belasting-
niveau hebben. 

De heer Van der Heijden doet het 
voorkomen alsof wij van mening 
zouden zijn dat de uitbreiding van 
huisvesting voor het bestuurlijk en 
ambtelijk apparaat betaald moet 
worden uit de reserves die de op te 
heffen gemeenten bij elkaar hebben 
gespaard. Dat is geen juiste voorstel-
ling van zaken. In het algemeen zijn 
wij van mening dat deze uitbreiding 
net als andere frictiekosten bekostigd 
kan worden uit de startbijdrage, 
aangevuld met voordelen die 
ontstaan als de nieuwe gemeente 
kan volstaan met een geringer aantal 
gebouwen en met minder bestuurs-
kosten. 

In de startbijdrageregeling is 
uitdrukkelijk rekening gehouden met 
de huisvestingskosten. 

De heer Niessen heeft gevraagd, 
of er een financiële evaluatie komt 
van de herindeling in Friesland. Dat 
ligt niet in onze voornemens. Ik kan 
wel zeggen dat wij bij de evaluatie 
van de verfijning wijziging gemeente-
lijke indeling in de Krimpenerwaard, 
rekening zullen houden met de 
ervaringen die wij in Friesland 
hebben opgedaan. 

De heer Niessen heeft ten aanzien 
van de financiële gevolgen nog 
gezegd dat hij de methode van de 
regering heel goed bruikbaar vindt, 
maar dat daarover wel meer voorlich-
ting moet worden gegeven. Ik denk 
dat ik die opvatting van de heer 
Niessen behoor te delen. Wij zullen 
ons dan ook voorbereiden op het 
verstrekken van voorlichtingsmateri-
aal. 

D 
De heer Van der Heijden (CDA): 
Voorzitter! Ik was het meest onder de 
indruk van de poëtische introducties 
van de heer Niessen en van de 
minister. Na het verhaal van Karl 
Marx was ik zo graag begonnen met 
een verhaal over Franz Liszt, want 
ook hij heeft nauwe betrekkingen met 
Zaltbommel. Hij zorgde ervoor dat 
een Zaltbommels meisje naar Parijs 
kon gaan om daar piano te studeren. 
En wat gebeurde er? Zij trouwde met 
Edouard Manet, wat op zich zelf al 
een vorm van impressionisme is! 

Maar goed, ik wilde eigenlijk niet 
op deze manier beginnen, omdat ik 
hier juist wat andere dingen moet 
doen. Ik moet bij voorbeeld de Partij 
van de Arbeid genezen van haar 
zucht om de omgekeerde wereld als 
normaal te presenteren. Dat is bij de 
gemeentelijke herindeling bij 
voorbeeld het geval - althans als ik 
naar het verhaal van de heer Niessen 
luister - in de verdediging van de 
heer Niessen van het beleid dat hij 
hier vandaag wil goedkeuren. Juist 
omdat het citeren de heer Niessen zo 
aanspreekt, zal ook ik maar weer 
eens het Tijdschrift voor Bestuurskun-
de citeren. 

De heer Kersten, door mij eerder 
opgevoerd, schrijft daarin: Tevens 
dient naar mijn smaak het belang van 
een levende, lokale democratie met 
part-time bestuurders, die nog een in 
sociologisch opzicht goede afspiege-
ling van de bevolking vormen en 
midden in het overige maatschappe 
lijke leven staan, kortom dient die 
levende, lokale democratie niet 
weggepoetst te worden. Dat zou ik 
tot het thema willen maken van deze 
bijdrage. 

Als ik de bijdragen van de verschil-
lende sprekers bekijk, kom ik 
allereerst tot het verhaal van de heer 
Lauxtermann. Hij huldigt het volgende 
standpunt. Als er onverhoopt toch 
een tekort is, dan moeten wij daar 
wat aan doen, hoewel ik er eigenlijk 
tegen ben. Het is nog niet helemaal 
zeker hoe het zal gaan en daarom 
dien ik alvast een motie in, aldus de 
heer Lauxtermann. De motie is 
eigenlijk een vlucht voor de verant-
woordelijkheid. 

De heer Lauxtermann denkt dat 
het wel goed zit, maar als het 
onverhoopt niet goed zit, dan komt 
hij nog met de rekening. Dat is een 
rekening op algemeen aanvaarde 
uitgangspunten, die niet verder zijn 
ingevuld. In het tweede dictum van 
de motie zegt hij dat er geld moet 
komen, als men het er min of meer 
over eens is geworden. Wanneer, op 

Tweede Kamer 
24 april 1986 Gemeentelijke herindeling 4896 



Van der Heijden 

basis van welke criteria en uit welk 
fonds is echter volstrekt onduidelijk. 
Uit de beantwoording die de staats-
secretaris te dier zake heeft gegeven, 
heb ik ook niet begrepen dat er nu 
toch een soort 'herindelingsfonds' is, 
dat je jaren na dato kunt aanspreken. 
Ik zal dan ook geen steun aan de 
motie geven. De motie zal ook 
gewoon niet helpen. Ik blijf de heer 
Lauxtermann dan ook vragen: als er 
geld te kort is, doen we het dan niet? 

De heer Lauxtermann (VVD): Als u 
niet van plan bent om de motie te 
steunen, dan betreur ik dat natuurlijk. 
Ik kan u echter moeilijk tot steun 
brengen. 

Ik wilde slechts opmerken dat wat 
ik gezegd heb, nu op een manier 
wordt weergegeven, die ik wat 
vreemd vind. Ik heb namelijk de 
dingen die u nu zegt, helemaal niet 
gezegd. 

De heer Van der Heijden (CDA): 
Neen, ik heb ze kort samengevat. 

De heer Lauxtermann (VVD): 
Buitengewoon kort! 

De heer Van der Heijden (CDA): Ja, 
dat bevordert de duidelijkheid. Ik heb 
dit geleerd, toen ik nog in de gemeen-
teraad van Rotterdam zat en de 
politisering werd uitgevonden. 

De heer Lauxtermann (VVD): U 
heeft een concrete vraag gesteld. Dit 
is een vraag die, ook weer door de 
vereenvoudiging, moeilijk met ja of 
nee te beantwoorden is. Het is 
inderdaad zo, dat herindelingen 
natuurlijk niet moeten leiden tot 
stroppen voor gemeenten die erbij 
betrokken zijn. Ik heb ook niet 
gezegd, dat daarvan per se sprake is 
in dit geval. Ik heb duidelijk gezegd, 
dat er een rapport is van de gezamen-
lijke gemeentebesturen en dat er 
verschil van mening is over de vraag 
of er iets van klopt of niet, dan wel of 
het antwoord daartussenin ligt. Het 
lijkt mij dan erg verstandig om daar 
eens samen over te praten. Als dan 
inderdaad blijkt, dat er sprake is van 
tekorten, dan kom ik terug op het 
standpunt dat je niet de rekening van 
de herindeling bij de gemeenten 
moet neerleggen. Zo simpel is het. 

De heer Van der Heijden (CDA): Ja, 
en mijn conclusie is, dat het dan te 
laat is. 

Voorzitter! Alvorens in te gaan op 
de beantwoording door de bewinds-

lieden, wil ik eerst nog even ingaan 
op het betoog van de heer Niessen. 
De PvdA houdt volgens mij overeind, 
dat er een knelpuntenaanpak zou 
moeten zijn bij gemeentelijke 
herindeling en dat de bewijslast bij 
een eventuele oplegging van gemeen-
telijke herindeling bij de opleggende 
overheden moet liggen. Daarna is er 
wel wat uitleg te dezen gekomen, 
maar het valt mij op dat de fractielei-
der van de fractie van de PvdA in de 
provinciale staten van Limburg, waar 
dit probleem natuurlijk uitermate 
actueel is, over het herindelingsbeleid 
van de PvdA nu zegt: 'Er is maar één 
grote fout gemaakt, namelijk het 
grootschaligheidsdenken'. Dit 
standpunt van de PvdA in Limburg is 
overigens tot stand gekomen, nadat 
het congres van de PvdA had 
gesproken over het partijprogramma. 

Voorzitter! Als ik nu inga op de 
beantwoording door de bewindslie-
den in eerste termijn, past allereerst 
een compliment aan het adres van de 
minister, die zich in een razend 
tempo moet inwerken in de geheime 
wereld van de gemeentelijke herinde-
ling, nadat hij dit al op zoveel andere 
terreinen heeft gedaan. Het valt hem 
niet te verwijten, dat hij misschien 
hier en daar een detail mist, waar wij, 
die in de vaste commissie voor 
Binnenlandse Zaken mogen zitten, 
mee goochelen. Dit verwijt maak ik 
dan ook niet, maar er is geen enkele 
reden om de minister niet enigszins 
aan te pakken, want hij wilde 
tenslotte toch graag minister van 
Binnenlandse Zaken worden - hij 
heeft althans het ministerschap 
geaccepteerd, zo denk ik. 

Als hem enigszins een verwijt is te 
maken, dan is dit het verwijt van de 
gemiste kans. Ik doel op de gemiste 
kans, nadat zoveel in beweging is 
gekomen. Ik heb geprobeerd dit te 
schetsen aan de hand van verschillen-
de ingangen, zelfs die van zijn eigen 
partij. Hij is daar echter, in vereniging 
met de heer Lauxtermann, zelf veel 
minder enthousiast over. Niettemin 
blijkt dat het op dit moment in de 
hele bestuurswereld van de lagere 
overheden in Nederland - dit betreft 
niet alleen de gemeenten, maar ook 
de provincies - siddert van de 
gedachte, dat wij op de verkeerde 
weg zijn: dat het niet vol te houden 
is, dat mensen onrecht wordt 
aangedaan, dat gemeenten niet goed 
worden behandeld en in financiële 
problemen worden gebracht en dat 
de winst ervan niet duidelijk is te 
incasseren. Ten aanzien van dit punt 
is het jammer, dat niet een herover-

weging wordt voorgesteld door een 
minister die brandnieuw op het 
terrein komt, met een buitengewoon 
frisse kijk tegen die zaken zou 
moeten aankijken en, met verwonde 
ring omziende, zou kunnen zeggen: 
hoe is het nu, maken wij hier beleid 
of gaan wij erover nadenken? 

De heer Lauxtermann (VVD): 
Voorzitter! Voordat ik mij overgeef 
aan ontroering over deze ontboeze-
mingen, zou ik de heer Van der 
Heijden graag het volgende willen 
vragen. Ik ben benieuwd naar 
verdere bijzonderheden inzake een 
opmerking die de heer Van der 
Heijden zojuist maakte over het 
optreden van de minister. Hij vond 
het knap van de minister, dat deze zo 
gauw achter al die geheimen van de 
herindeling was gekomen, maar toch 
waren er nog details ten aanzien 
waarvan de minister slippertjes 
gemaakt zou hebben. Daarop gaat de 
heer Van der Heijden echter niet 
verder in en toch ben ik er echt 
nieuwsgierig naar, te weten welke 
die slippertjes dan wel zijn. 

De heer Van der Heijden (CDA): U 
nodigt mij uit om de minister in 
moeilijkheden te brengen, begrijp ik? 
Dat zal ik graag doen. 

De heer Lauxtermann (VVD): Nee, 
de minister wordt niet in moeilijkhe-
den gebracht, want hij is slim 
genoeg om te reageren. 

De heer Van der Heijden (CDA): 
Dan zal ik het toch doen om de heer 
De Korte de kans te geven om de 
schijn zelfs weg te nemen dat hij niet 
volledig au fait zou zijn. Ik ga het dan 
hebben over de reorganisatie van het 
binnenlandse bestuur, want dat zou 
dan zo'n voorbeeld kunnen zijn. De 
minister zei hierover: Van der Heijden 
zegt dat dit afgeblazen is omdat het 
achterhaald is. Er is echter niets 
achterhaald. Dat heeft de minister 
toch gezegd? 

Minister De Korte: Ja, want wij 
hebben daarover volgende week een 
UCV. Ik weet niet of u dat weet. 

De heer Van der Heijden (CDA): Ja, 
maar ik moet toch even de pijnlijke 
dingen melden. Het succesvolle 
decentralisatiestreven dat wij nu 
hebben, gaat immers uit van ingewik 
kelde rijksregelgeving die weg moet 
Vooral deze minister heeft daar grote 
belangstelling voor en dereguleert. 
Dat is dus volledig in het voordeel 
van de gemeenten zoals ze nu zijn. 
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De gemeenten zouden alle taken zelf 
moeten doen en hiervoor volledig en 
breed geëquipeerd moeten zijn, 
grote kennis in huis hebben enzo-
voorts, enzovoorts. Dat is ook zo'n 
standpunt dat in Nederland leeft. 
Maar we zien natuurlijk steeds meer 
dat dit niet het geval is. 

Je ziet dat de provinciale planning 
hand over hand toeneemt, dat de 
provincies in het kader van de 
decentralisatie die wij formeel 
hebben afgezegd maar die sluipend 
voortgaat, een steeds belangrijker rol 
gaan spelen ten detrimente van de 
gemeenten. De gemeenten worden 
alleen maar in de uitvoeringsrol 
gedwongen. Een ander misverstand 
is, dat bij alle gemeenten nog steeds 
wordt uitgegaan van de gedachte dat 
zij allemaal dezelfde taken in Neder-
land moeten hebben en dat zij ze op 
hetzelfde niveau moeten kunnen 
uitvoeren. Tegelijkertijd wint de 
differentiatiegedachte in ruime mate 
veld. De staatssecretaris van Binnen-
landse Zaken heeft hier eens een 
boeiende rede over gehouden. Ik heb 
ook begrepen, dat dit voortgang zou 
moeten vinden. Vanuit de CDA-ge-
dachte zou dit ook zo moeten zijn. 
Het is immers zo langzamerhand 
onzin om de zeer grote gemeenten 
die met welzijnsconvenanten werken, 
te vergelijken en op hetzelfde niveau 
te willen behandelen als de kleine 
gemeenten, bij voorbeeld die in de 
Bommelerwaard. 

Dan is er nog het takenpakket, dat 
in de droom als wij over gemeentelijke 
herindeling praten, zou toenemen. 
Maar waar is dit takenpakket bij de 
gemeenten toegenomen? Nog 
sterker, beveelt de regering niet aan 
om dit takenpakket te verminderen, 
bij voorbeeld in het kader van de 
privatisering? Dit alles geef ik in 
antwoord op de uitdaging van de 
heer Lauxtermann, in de hoop dat ik 
de minister er niet al te onaangenaam 
mee heb getroffen. 

Ik wil het nu hebben over de 
driedeling. De minister spreekt over 
driedeling met een ruim draagvlak. 
Dat kan ik natuurlijk niet ontkennen. 
Het gaat mij nog steeds om de vraag 
of er ook andere draagvlakken zijn, 
kleinere draagvlakken die niet zoveel 
schade doen - ook psychologische 
schade - aan die gemeenschappen. 
Ik heb gevraagd of het kleiner kan, 
want volgens mij is dat mogelijk De 
minister zegt, dat vijfdeling ook al 
redelijk kleinschalig is. Hij zegt dan 
- en dat hadden wij nog niet eerder 
in Binnenlandse Zaken - : 'moet je 

goed luisteren, Van der Heijden, 
tussen 1 en 5 ligt 3; klaar is Kees.' 

Als dat nu de benadering zou 
kunnen zijn waarmee wij zaken doen, 
dan moeten wij de cijfers corrigeren; 
dat doen wij hier vaker. Het waren 
immers 8 gemeenten en niet 5 en 
tussen 1 en 8 ligt 4,5. Dat ronden wij 
af naar 5, want dat is heel gebruikelijk. 
Ik ben dus eigenlijk al klaar. Misschien 
is dat toch niet juist, maar ik wil daar 
graag een reactie op horen. 

Zaltbommel gaat nog wel, maar 
Rossum zal nooit meer zijn zoals het 
was. Maasdriel is inderdaad het 
slachtoffer. Het is zelfs het slachtoffer 
van het onbegrip dat hierover moet 
bestaan. Enerzijds hoorde ik uit het 
betoog van de heer Franssen over de 
Midden-Betuwe, dat Heteren kan 
blijven bestaan op basis van ongeveer 
8400 inwoners en anderzijds kan 
Maasdriel dat niet op pak weg 8300 
inwoners. Ik kan dat niet begrijpen en 
ik weet ook niet hoe ik het aan 
anderen moet uitleggen. Misschien 
wil de VVD dat vandaag nog even 
doen. 

Ik kom vervolgens te spreken over 
het financiële model. Ik haast mij, 
want ik zie dat het rode lampje reeds 
brandt. Over het probleem van de 
inkomsten en de uitgaven wil ik eerst 
enkele opmerkingen maken. 

De staatssecretaris zegt dat de 
schaal toch al verrekend is in de 
beroemde maatstaven van de 
Financiële Verhoudingswet. Ik wijs er 
echter op, dat hier iedere keer 
dezelfde rekentruc uitgehaald wordt. 
Nieuwe gemeenten worden vergele-
ken met reeds bestaande gemeenten 
elders. De mensen die in de nieuw in 
te delen gemeenten wonen, zijn 
echter niet gerustgesteld als zij horen 
dat men in Rotterdam drie keer 
zoveel belasting moet betalen en in 
Bleiswijk, vlak bij Rotterdam, 
anderhalf keer zoveel. Deze mensen 
vragen zich af. waarom moeten onze 
gemeentelijke belastingtarieven 
omhoog, terwijl wij dezelfde voorzie-
ningen houden? Die voorzieningen 
zijn hun al goed genoeg. Dit is, wat 
het financiële aspect betreft, de crux 
van het hele indelingsverhaal. 

Voorzitter! Ik weet dat wij niet 
over details zouden spreken. Een 
enkel detail wil ik echter behandelen, 
omdat het mij als het ware voor de 
voeten is geworpen. Dat detail 
betreft de kosten voor de herindeling 
van de Bommelerwaard. Hiermee 
was 12,5 miljoen gemoeid: 5 miljoen 
zou door het Rijk betaald worden en 
er bleef 7,5 miljoen over. Dat feit is 
nog steeds niet weggepoetst. Alleen 

is heel genuanceerd aangegeven, 
hoe deze oplossing als het ware op 
te vangen zou zijn en dat deze 
oplossing vergelijkbaar is met wat 
elders gebeurt enzovoorts. 

Volgens mij is de provincie het 
erover eens, dat deze globale cijfers 
juist zijn. In het gebied bestaat bij de 
betrokken mensen frustratie omdat 
over deze bedragen met de gemeente 
nog steeds geen overleg heeft 
plaatsgevonden. Men heeft de 
mensen dus nog niet zelf, aan de 
hand van hun eigen begrotingen, 
kunnen uitleggen wat er gaat 
gebeuren. 

Nu wordt er gezegd dat het 
logisch is als de belasting omhoog-
gaat, omdat dan de besturen van de 
nieuwe gemeenten blijkbaar besloten 
hebben dat er nieuwe voorzieningen 
moeten komen. Als men geen hogere 
belasting wil, had men daartoe maar 
niet moeten besluiten. Ik zie de heer 
Van Amelsvoort nu knikken. Hij 
denkt: die redenering klopt geheel. 
Maar zo gaat het helemaal niet! De 
betrokken mensen hebben namelijk 
bedoelde voorzieningen al, maar 
omdat de totale bestuurskosten van 
de nieuwe gemeenten omhooggaan, 
moet er meer onroerendgoed-belas-
ting betaald worden. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
U zegt dat de onroerendgoed-belas-
ting omhooggaat. Tegen die opmer-
king heb ik bezwaar. Zo'n verhoging 
gebeurt niet zomaar en komt niet 
onafhankelijk van de beslissingen van 
de gemeentebesturen tot stand. Wat 
er zou gebeuren, is het gevolg van 
beslissingen van de gemeentebestu-
ren. 

De heer Van der Heijden (CDA): 
Jawel, maar men moet met sluitende 
begrotingen werken. Als dat niet 
meer nodig is, is het niet zo moeilijk 
meer. 

Ik kom toe aan mijn laatste 
opmerking. Die betreft de bestuurs-
kosten. Er is gesteld dat de bestuurs-
kosten duidelijk omlaag gaan. De 
bedragen die ik genoemd heb, heeft 
de staatssecretaris vertaald met: 
'Van der Heijden geeft ook toe dat er 
een verschil is en verder vergist hij 
zich, want deze kosten gaan veel 
meer omlaag'. Ik wil nog een keer 
met nadruk zeggen, dat bij de kleine 
gemeenten de bestuurskosten in 
hoofdstuk II van de begroting staan. 

Zodra de gemeenten groter 
worden, worden de kosten voor bij 
voorbeeld onderwijs en sociale 
dienstverlening in aparte hoofdstuk 
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ken geboekt. Dan kan men niet meer 
zien hoe deze bestuurskosten van de 
kleine gemeenten zich in vergelijking 
met de grote gemeenten hebben 
ontwikkeld. Een feit is, dat wanneer 
men deze kosten met elkaar zal 
vergelijken, zij qua hoogte heel dicht 
bij elkaar zitten. Hierover heb ik mij 
afgevraagd: is dat de moeite van 
herindeling waard? 

Mijnheer de Voorzitter! Op grond 
van al deze beschouwingen persis-
teert het CDA bij de vijfdeling. 
Vooralsnog is de fractie van het CDA 
zeer ontevreden over de driedeling. 
Ik wil nog graag het antwoord van de 
regering in tweede termijn afwachten. 
Ik vrees echter, dat wanneer het 
voorstel niet gewijzigd kan worden, ik 
mijn fractie moet adviseren tegen dit 
voorstel te stemmen. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
staatssecretaris en vooral de minister 
die zich zeer snel in deze materie 
heeft ingewerkt, zij het dat hij nogal 
star is in zijn houding. 

Wat is groot en wat is klein? Ik 
was in het gebied waarover wij nu 
spreken en genoot daar een verfris-
sing. Ik zag een bordje hangen bij 
een zekere gelegenheid. Daarop 
stond: 

Zaltbommel is een grote stad, 
Herwynen een miezerig gat, 
Alem is een uilennest 
en Rossum is het allerbest! 
Het is uit die streek, dus het moet 

daar goed wezen. Nu hebben wij het 
zeer uitvoerig over schaaleffecten die 
alles moeten uitmaken. Breedvoerig 
wordt gezegd dat wanneer er 
schaalvoordelen zijn, er ook minder 
personeel kan zijn. Ik heb de minis-
ter-president met gegevens van de 
minister van Binnenlandse Zaken 
horen spreken. Hij zei dat als je 
salarissen op peil wilt houden en 
toch moet bezuinigen, je minder 
ambtenaren moet hebben. Misschien 
is dat hier ook het geval. Je moet 
natuurlijk hiervoor op de een of 
andere manier een oplossing vinden. 
De minister behoeft nu niet de 
minister-president aan te roepen, 
want hij kan hierop nu zelf antwoor-
den. Ik heb met de hele redenering 
nogal wat moeite. De minister moet 
inderdaad de belangen van de 
gemeenten behartigen. De gemeen 
ten hebben hierover een eigen 
opvatting. 

Als de minister zegt dat deze niet 
het laatste woord hebben, dan ben ik 
dat met hem eens. Er kunnen 
gegronde redenen zijn van algemeen 
bestuurlijke aard waarom er iets 
moet gebeuren. Op het ogenblik 
wordt er echter, ook na duidelijke 
argumenten die naar voren worden 
gebracht, nauwelijks geluisterd. Een 
en ander wordt 10.000 inwoners 
gewoon gebruikt als vaIbijl. Gezegd 
wordt dat wij naar een bepaalde 
schaal moeten streven die goed is 
voor die gemeenten. Of zij dat zelf 
goed vinden of niet en welke argu-
menten zij daarvoor ook aanvoeren, 
is allemaal niet belangrijk. Juist die 
andere argumenten vind ik erg 
belangrijk. 

Op de vraag of de gemeenten 
goed functioneren zeggen de minister 
en de staatssecretaris dat deze 
uitstekend functioneren. Voorts is er 
een verfijningsregeling en een 
startbijdrageregeling die geld kosten, 
hetgeen moet worden bekostigd uit 
het Gemeentefonds. De staatssecre-
taris is ook verantwoordelijk voor het 
Gemeentefonds. De uitgaven worden 
dus alleen maar hoger. Alle andere 
gemeenten moeten dat gezamenlijk 
opbrengen. De staatssecretaris zou 
moeten pleiten voor zo min mogelijk 
uitgaven waardoor de andere 
gemeenten wat ruimer in de jas 
komen. 

Integendeel! Hij pleit ervoor deze 
uitgaven niet te doen. Bovendien 
moet het aantal ambtenaren ingeperkt 
worden. Daarvan zegt hij dat het een 
moeilijke procedure is, maar hij is 
bereid de wachtgelden voor zijn 
rekening te nemen. Dat is ook 
belastinggeld. Daarvoor is hij ook 
verantwoordelijk. Wij zijn mijns 
inziens op een wonderlijke manier 
aan het redeneren. Wij moeten echt 
heroverwegen of wij wel op het 
goede spoor zitten. Ik kan natuurlijk 
op veel details ingaan. Dat is op dit 
moment niet meer belangrijk. Toch 
wil ik nog op een punt wijzen, een 
punt waarop ik ook in eerste termijn 
reeds wees. Brakel en Kerkwijk 
hebben in de achter ons liggende 
jaren grote operaties uitgevoerd die 
op een zeer soepele wijze tot een 
oplossing kwamen. Met grote 
gemeenten hebben wij veel grotere 
moeilijkheden omdat alles daar 
bureaucratischer, langer en bestuur-
lijk moeilijker verloopt. 

Dat wil zeggen dat het ook 
duurder wordt. Naarmate de besturen 
groter worden, zijn ze bureaucrati-
scher. Ze zijn ook specialistischer 
- dat geef ik graag toe - maar die 

specialisatie is duurder, duurt langer 
en werkt minder effectief. Daar hecht 
ik nu net erg veel belang aan, want 
met die gemeentebesturen moet je 
nogal eens het een en ander regelen. 
Om die reden meen ik dat het beter 
is dat besturen goed functioneren. Ik 
bedoel nu niet de allerkleinste, maar 
besturen die een bepaalde structuur 
hebben kunnen wij toch bepaald zo 
laten bestaan. Versterking van lokaal 
bestuur kan heel nuttig zijn; voor de 
decentralisatie moet een goed 
draagvlak zijn op gemeentelijk 
niveau. Dat is allemaal goed, maar 
van die decentralisatie komt voorlopig 
nog niet veel terecht. Die wordt 
beperkt tot rijbewijzen en paspoorten; 
veel verder komen wij niet. 

D 
De heer Lauxtermann (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in de 
eerste termijn betrekkelijk kort 
gesproken over de territoriale 
aspecten van de herindeling. Een 
paar opmerkingen van de minister 
geven mij toch aanleiding om erop 
terug te komen. Hij zei dat er is 
gekozen voor een oost-west-indeling; 
dat er over Zaltbommel niet zo bar 
veel te zeggen is, want iedereen 
vindt het wel goed; dat samenvoeging 
van Heerewaarden en Rossum de 
beste oplossing is. 

Ik vind toch dat een zekere 
rechtvaardigheid vraagt om daarbij 
een uitroeptekentje te zetten. De 
samenvoeging van Zaltbommel, 
Rossum en Heerewaarden levert op 
zichzelf niet de meest ideale situatie 
op. Heerewaarden valt - laten wij nu 
maar eerlijk zijn - een beetje tussen 
de wal van het Land van Maas en 
Waal en het schip van de Bommeler-
waard. Daar komt het kort en goed op 
neer. In feite weet niemand een 
betere oplossing te bedenken dan 
deze oplossing, die niet ideaal is. 

Dat betekent niet dat wij het er 
niet mee eens zouden zijn, maar wij 
moeten toch niet doen alsof dit 
allemaal prima is. Dat de Kamer er 
het zwijgen toe heeft gedaan, 
beschouw ik meer als een teken dat 
zij ook niet weet hoe het anders zou 
moeten. Overigens, mijn respect voor 
de inwoners en de besturen van 
beide gemeenten, dat men dit ook 
zelf ziende, toch duidelijk begrip 
daarvoor weet op te brengen. 

Ik kom op de financiën. De 
staatssecretaris heeft nog eens een 
heel verhaal verteld - op zichzelf is 
het wel goed om dat een keertje te 
herhalen - over de manier waarop nu 
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bij herindelingen, sinds dat financiële 
model er is, de zaken worden 
bekeken. Over dat financiële model 
zijn wij het kort en goed volstrekt 
eens; dat is niet in discussie. De 
staatssecretaris zegt de voorkeur te 
geven aan het financiële model, 
omdat de raming van toekomstige 
uitgaven en dergelijke vreselijk 
moeilijk is. Dan krijg je onmiddellijk 
vermengingen met eigen beleid van 
gemeenten Ook dat erken ik gaarne. 

Ik heb echter al vaker gezegd dat 
het niet betekent dat de redenering 
die door de staatssecretaris wordt 
gevolgd, overigens met instemming 
van de Kamer, en die macro altijd 
klopt, incidenteel en micro het begin 
en eind van de wijsheid zou zijn. Ik 
meen toch dat je er zeer verstandig 
aan doet, je bij iedere herindeling 
opnieuw af te vragen of dat model in 
casu klopt. Tot mijn verrassing 
overigens is het verhaal van de heer 
Van der Heijden een ondersteuning 
van wat ik nu zeg. Met andere 
woorden, wij moeten nu oppassen 
dat het financiële model niet gaat 
functioneren als het alpha en het 
omega van de regeling van de 
financiële gevolgen van herindelingen. 
Dat ware ons te rigide. 

De staatssecretaris heeft cornmen 
taar gegeven op de door mij ingedien-
de motie. 

Hij zegt: als er extra geld moet 
komen, moet dat volgens Lauxter-
mann komen uit het Gemeentefonds. 
Ik denk dat het wat prematuur is om 
het zo vast te stellen. Als de wetgever 
via een herindeling gemeenten 
opzadelt met extra kosten, is hij 
verplicht om daarin te voorzien. Je 
kunt je dan afvragen, of de andere 
gemeenten die extra kosten zouden 
moeten ophoesten. Ik verwijs in dit 
verband naar de discussie die wij 
vanmorgen hebben gevoerd over 
Rozenburg. Als dus in het algemeen 
bij herindelingen gemeenten extra 
bijdragen moeten hebben gedurende 
een bepaalde periode, moet daarin 
worden voorzien door het 'opdikken' 
van het fonds. Hoe in eventuele 
tekorten in de Bommelerwaard zou 
moeten worden voorzien, is op dit 
moment moeilijk vast te stellen. Te 
zijner tijd zal dat moeten worden 
beoordeeld 

De staatssecretaris heeft gezegd 
dat hij de Bommelerwaard wil 
betrekken in de evaluatie van de 
Krimpenerwaard Op zichzelf is dat 
natuurlijk prima, maar ik vind dat bij 
die evaluatie de gemeenten inspraak 

zouden moeten hebben. Ik heb dat 
duidelijk gevraagd en ik kom daar 
straks nog op terug. De staatssecre-
taris vervolgde zijn betoog met een 
uiteenzetting over het voorzien in een 
tekort ex artikel 12. Het zal u niet 
verbazen dat dit voor ons niet zo'n 
vanzelfsprekende conclusie is. Dat 
artikel 12 altijd een oplossing moet 
zijn, hebben wij vanochtend nogal 
bestreden inzake Rozenburg. 

De staatssecretaris heeft nog iets 
gezegd over de overwegingen van de 
motie. Hij heeft moeite met de 
tweede overweging. Deze tweede 
overweging is niet meer, maar zeker 
ook niet minder, dan een constatering 
van feiten zoals wij die ervaren. Het 
is dus op zichzelf geen waarde-oor-
deel, maar een constatering, een 
overweging, die ons leidt tot een 
bepaalde conclusie. 

De staatssecretaris twijfelt 
vervolgens niet bij de derde overwe-
ging. In de motie staat dat de 
rapporten van de gemeenten 
aanleiding geven tot twijfel over de 
vraag, of financieel alles wel in orde 
is. De staatssecretaris twijfelt niet en 
dat siert hem, maar de gemeenten 
twijfelen wel, evenals ondergeteken-
de. De gemeenten hebben er naar 
ons oordeel minstens recht op dat zij 
serieus genomen worden. Als zij op 
basis van goede argumenten van 
mening zijn dat er toch op de een of 
andere manier wellicht iets rammelt 
- ik zeg het voorzichtig - moet je 
daarnaar kijken. 

De heer Van der Heijden (CDA): 
Bent u uitgetwijfeld over al deze 
punten? Zo ja, dan wil ik nog meer 
twijfel op tafel leggen: waar moet 
straks het geld vandaan komen voor 
de uitvoering van de motie? 

De heer Lauxtermann (VVD): Ik heb 
daar zojuist al het nodige over 
gezegd. Vanmorgen hebben wij al 
zeer uitvoerig gesproken - u hebt 
toen ook nog een duit in het zakje 
gedaan (over geld gesproken) - over 
Rozenburg. Wij waren het toen met 
elkaar erover eens dat de ideale 
oplossing zou zijn: een wetswijziging 
met financiering uit hoofdstuk VII. 
Wij zijn tot de conclusie gekomen 
- de staatssecretaris heeft dat ook 
gezegd - dat daarvoor geen geld 
aanwezig is Wij hebben toen gezegd 
dat dit geld dan maar uit het fonds 
moet komen. Dat is echter een 
noodoplossing. Als er bij voorbeeld 
voor herindelingen verfijningen 
worden opgesteld, worden de 
fondsen daarvoor toch op de een of 

andere manier aan het Gemeente-
fonds toegevoegd. 

De heer Van der Heijden (CDA) 
Het is heel gevaarlijk om twee 
discussies door elkaar te halen. 
Vanmorgen ging het om één bepaalde 
gemeente, waarvoor één bepaalde 
uitzondering werd gezocht, waarover 
zeer lang gediscussieerd werd en die 
geen algemene strekking had. Om 
dat nu even op te voeren als het 
praten over een oplossing ... Dat is 
absoluut niet waar. 

De heer Lauxtermann (VVD): Ik heb 
zojuist in eerste termijn, dit voorbeeld 
aanhalende, er voor alle zekerheid 
bijgezegd - ik verwachtte een 
dergelijke opmerking - dat het een 
extreem voorbeeld is. Een extreem 
voorbeeld heeft echter wel het 
voordeel dat je betrekkelijk duidelijk 
kunt zeggen, wat je precies bedoelt. 
In mijn tweede termijn heb ik zojuist 
gezegd dat ik nog niet toe ben aan 
de vraag, wat er financieel gezien 
moet gebeuren, juist vanwege de 
onzekerheden. 

Ik denk dat je zaken om te 
beginnen moet nakijken, waarbij de 
gemeenten betrokken moeten 
worden. De staatssecretaris heeft 
over het tweede gedeelte van het 
dictum gezegd dat hij er eigenlijk niet 
zo bar veel voor voelt om samen met 
de gemeenten naar die cijfertjes te 
kijken, want het departement heeft 
voldoende deskundigheid in huis. Dat 
is vrij vertaald wat de staatssecretaris 
zei. Hij wil dan wel nagaan hoe dit 
allemaal zit. De gemeenten hebben 
met veel inzet een rapport gemaakt, 
waarbij zij gesteund zijn door het 
provinciaal bestuur. Dat is dus niet 
niets. Ik vind het daarom een beetje 
flauw dat hij zich beroept op de 
deskundigheid van het departement. 

Ik betwijfel die deskundigheid niet, 
die is buitengewoon groot. Wij 
spreken echter al jaren over comple-
mentair bestuur. Wat is er in dat 
kader tegen om ook de gemeentebe-
sturen, deskundigen bij uitstek op het 
eigen gebied, serieus te nemen en te 
betrekken bij het onderzoek? Nu wij 
ons vanavond toch voortdurend bezig 
houden met literatuur, wil ik de 
staatssecretaris meegeven dat het 
departement eens moet afdalen van 
de Olympus. De deskundigheid van 
het departement is één en de 
deskundigheid van de gemeente is 
een ander. 

De staatssecretaris beroept zich 
voortdurend op het financiële model. 
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Ik wil beklemtonen dat het ons niet 
gaat om het financiële model, want 
daarover zijn wij het eens. Een 
financieel model is een rekenmodel, 
een vergelijkingsmodel. Dat heb je 
natuurlijk nodig. Van de ongeveer 
700 gemeenten die het land op het 
ogenblik nog rijk is, is er echter niet 
een die exact vergelijkbaar is met 
een ander. Dat betekent dus dat je je 
eigen model voortdurend kritisch 
moet hanteren en er voortdurend op 
bedacht moet zijn dat het model in 
individuele gevallen wellicht tekort 
kan schieten. Dat was de bedoeling 
van mijn motie. Ik wil er voor zorgen 
dat ook bij de Bommelerwaard aan 
het incidentele geval wordt recht 
gedaan. 

D 
De heer Niessen (PvdA): Voorzitter! 
Zowel uit het citaat dat de minister 
wel gaf als uit het ontbreken ervan bij 
de staatssecretaris blijkt dat ik bij de 
bewindslieden het poëtisch gras 
danig voor de voeten heb wegge-
maaid. Een wat grotere vertrouwdheid 
van de staatssecretaris met socialis-
tische dichters had hem wellicht nog 
kunnen inspireren tot het aanhalen 
van Adama van Scheltema's 'Onder 
de dijk had je een stadje'. 

Hoe dan ook, dank aan de minister 
en de staatssecretaris voor hun 
uiteenzettingen. De minister heeft 
met name in de richting van de 
CDA-fractie een beknopt college 
gegeven over de filosofie achter het 
gemeentelijk herindelingsbeleid. De 
staatssecretaris heeft zijn denk- en 
telraam voor hetzelfde doel in 
stelling gebracht. Heldere betogen 
die ons niet meer behoefden te 
overtuigen, omdat wij al overtuigd 
waren. Hopelijk zullen zij elders 
vrucht dragen, al ben ik daar eerlijk 
gezegd niet al te optimistisch over. 

Duidelijk was de beantwoording 
van de minister op mijn vraag of hij 
kon garanderen dat wij met deze 
herindeling geruime tijd vooruit 
kunnen. Ja, heeft de minister daarop 
ondubbelzinnig gezegd en daarmee 
tegelijkertijd afstand genomen van 
een wat ongelukkige opmerking in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag. 

Niet helemaal content ben ik met 
wat hij nogal omzwachteld heeft 
opgemerkt over gemeentegrenzen in 
relatie tot provinciale grenzen. Ik blijf 
van mening dat in de toekomst, 
wanneer zich een soortgelijke situatie 
andermaal voordoet, deze problema-

tiek onder ogen moet worden gezien 
en heel speciaal, want daarop doelde 
ik, wanneer slechts een heel beperkt 
deel van een stadsgewest aan gene 
zijde van een provinciale grens is 
gesitueerd. 

Mijn fractie ervaart de ingediende 
amendementen als destructief voor 
een streeksgewijze herindeling van 
de Bommelerwaard en ik zal dan op 
mijn beurt mijn fractie ook een advies 
geven, namelijk aan deze amende-
menten geen steun te verlenen. 

De CDA-fractie heeft vanmiddag 
een schouwspel opgevoerd dat mijn 
collega De Visser en mij niet weinig 
ontroerde. Al te zelden mogen wij als 
leden van de PvdA-fractie het toch 
meemaken dat CDA-kamerleden met 
aan hartstocht grenzende gedreven-
heid verwijzen naar het nieuwe 
PvdA-verkiezingsprogramma. 
Weliswaar leggen zij de desbetreffen-
de passage verkeerd uit, maar 
mogen wij hun dat al te kwalijk 
nemen waar zij in het verleden al 
zoveel moeite hadden met de uitleg 
van hun eigen verkiezingsprogram! 

'Mooi rood is niet lelijk', zei de 
heer Hennekam, maar het moet, juist 
voor hem, wel knap wennen zijn. Het 
ware te hopen dat de fractie van het 
CDA evenveel geniet van de vele 
andere bladzijden in ons verkiezings-
program. Heel vaak zullen ze daar, 
met name op sociaal gebied, 
passages in aantreffen die nog 
weinig jaren geleden hun eigen 
programma's sierden. Zo kan dan, 
wat Damascus was voor Saulus, de 
Bommelerwaard worden voor de 
heren Van der Heijden en Hennekam. 

Nu in ernst. Door ons nieuwe 
verkiezingsprogram is één zaak - dat 
lijkt mij heel interessant voor het 
CDA - buitengewoon duidelijk 
geworden. Nooit in het verleden 
heeft mijn fractie sterke aanvechting 
gehad, steun te verlenen aan allerlei 
gelegenheidsamendementen van het 
CDA, waar zorgvuldig opgestelde 
herindelingsplannen doorheen 
gehusseld werden. In de toekomst en 
ook vandaag kan het CDA deze steun 
wel helemaal vergeten. 

Centrale voorwaarde voor herinde-
ling in ons verkiezingsprogram is 
immers het aanwezig zijn van een 
degelijk onderzoek. Aan de amende-
menten op cruciale punten van het 
CDA lag bij mijn weten nimmer een 
eigen grondig onderzoek ten grond-
slag. Ik ga nog een stap verder. 
Mochten dergelijke amendementen 
toch een kamermeerderheid halen, 
dan zal de PvdA hoogst waarschijnlijk 
in de toekomst consequent tegen 
een dergelijk voorstel gaan stemmen. 

De heer Van der Heijden (CDA): Ik 
ben zo benieuwd hoe de toetsing dan 
tot stand kwam, wat betreft datgene 
wat nu is aangeboden. 

De heer Niessen (PvdA): Eindelijk 
heb ik dat boek niet voor niets 
meegesleept. Voorzitter. Ik heb bij 
mij de nota versterking van het lokaal 
bestuur in de Bommelerwaard. Ik heb 
in eerste termijn al gezegd dat dit 
een voortreffelijke nota is waarin tal 
van aspecten die wij nu bespreken 
aan de orde zijn. Ik heb daar straks 
gezegd dat een en ander diepgaand 
en doorwrocht is bestudeerd. Ik daag 
de heer Van der Heijden uit om nu 
eens even niet in algemene zin, maar 
heel concreet aan te geven wat er 
aan dat rapport mankeert. 

De heer Van der Heijden (CDA): 
Wij praten hier niet over provinciale 
nota's. Dat doen ze in de provinciale 
staten. Wij praten hier over de 
argumentatie, op grond waarvan de 
minister de zaken hier neerlegt. Dat 
is wat wij moeten beoordelen. Als je 
over marginale toetsing praat, dan 
toets je namelijk de argumentatie in 
de voorstellen van de minister. Al die 
stukken zijn prachtig, en ze zijn kort 
samengevat in het wetsvoorstel, 
maar daar kunt u zich niet mee 
verdedigen. Kom nou! 

De heer Niessen (PvdA): Wij hebben 
wat de gemeentelijke herindeling 
betreft al sinds lang een interessante 
rolverdeling afgesproken tussen de 
verschillende overheden, waarbij met 
name de provinciale overheid tot taak 
krijgt om het onderzoek te doen. Wij 
hebben hier te toetsen of dat 
onderzoek op een fatsoenlijke manier 
is gebeurd. Dat is in dit concrete 
geval - het is niet altijd het geval 
geweest; dat geef ik toe - in hoge 
mate wel gebeurt. De minister 
beroept zich daar impliciet op en ook 
expliciet in de memorie van toelichting 
bij het wetsvoorstel. 

Het zou interessant zijn om dat 
onderzoek eens grondig onder de 
loep te nemen als men het er niet 
mee eens is. 

Nog een opmerking over de wijze 
van opereren van het CDA, ook 
vandaag weer, waarbij kennelijk als 
leidraad de leus fungeert: 'zonder 
succes geprolongeerd'. Voortdurend 
zit het CDA hier aan herindelingsvoor-
stellen te morrelen, ook wanneer het 
wetsvoorstellen betreft die met de 
hartelijke steun van het provinciale 
CDA zijn opgesteld, zoals weer eens 
met de Bommelerwaard het geval is, 
ook wanneer uitstekend onderzoek is 
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verricht onder leiding van een 
CDA-gedeputeerde, die dat kennelijk 
zo voortreffelijk deed dat hij inmiddels 
tot directeur-generaal binnenlands 
bestuur is benoemd. De Tweede 
Kamer-fractie van het CDA bestrijdt 
dit soort wetsvoorstellen alsof het 
berichten van het vijandelijk front 
betreft. Mag ik dat toch een tikkeltje 
eigenaardig vinden. 

Ik rond af. Ik heb mijzelf afgeleerd 
me in de politiek al te zeer te 
verbazen, maar hierover blijf ik 
constant in een staat van verwonde-
ring verkeren, als ik althans één keer 
een formulering mag gebruiken die 
het CDA zal aanspreken. 

De heer Van der Heijden (CDA): 
Nog maar één korte vraag en niet 
over de directeur-generaal die ook 
nog burgemeester is geweest. Ik 
houd het voor mogelijk dat hij dat 
ook goed heeft gedaan. U maakt al 
die verwijten. Ik herinner mij een 
ander verwijt, namelijk dat deze 
fractie altijd de regering slaafs volgt 
en eigenlijk het parlementaire spel 
niet goed speelt. Bent u daar dan wel 
tevreden over? 

De heer Niessen (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het is toch merkwaardig 
dat bepaalde verhalen altijd opnieuw 
verteld moeten worden. Langzamer-
hand krijgt het iets van een sprookje. 
Wij hebben als Kamer dit wetsvoorstel 
tot in detail voorbereid. De meest 
minimale punten zijn daarbij aan de 
orde gekomen. Wij hebben de 
rapporten van de provincie erbij 
gesleept. Wij zijn er maanden heel 
serieus mee bezig geweest. Vervol-
gens komt de heer Van der Heijden 
met een ietwat verwonderde blik in 
zijn ogen vragen of wij het allemaal 
wel serieus genoeg gedaan hebben. 
Ik kan niet anders zeggen dan dat ik 
mij steeds meer verwonder. 

D 
De heer Schutte (GPV): Ik dank 
beide bewindslieden voor hun 
antwoord. Ik kon nog slechts op één 
onderdeel uit mijn bijdrage in eerste 
termijn terug, namelijk op de kwestie 
van de marginale toetsing. 

De minister vatte zijn reactie 
samen met de stelling dat de eigen 
verantwoordelijkheid van regering en 
Kamer niet in strijd is met een 
marginale toetsing. Daar heb ik 
moeite mee. Je moet je dan de vraag 
stellen wat die eigen verantwoorde-
lijkheid concreet inhoudt. De Kamer 

heeft als medewetgever het recht van 
amendement. Moet dit recht van 
amendement bij de marginale 
toetsing terzijde worden gesteld? Of 
mag je dit wel hanteren onder de 
voorwaarde dat het in de marge 
blijft? Er zijn amendementen met een 
dergelijke strekking ingediend. Ik 
moet de laatste conclusie trekken, als 
ik lees dat er in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag staat dat met de 
rol van de provincie zich niet verdraagt 
dat op essentiële punten van het 
wetsvoorstel wordt afgeweken. Het 
is juist een essentieel onderdeel van 
de taak als medewetgever dat je op 
essentiële punten mag afwijken van 
hetgeen je door de regering wordt 
voorgelegd. 

Ik heb ook gewezen op een 
tweede aspect van de rol van de 
Kamer, namelijk de verhouding 
tussen de Kamer en de burgers, de 
organisaties, de gemeenten en al die 
anderen die zich over deze zaken tot 
ons wenden. Moet je dan als reactie 
op de inspraak zeggen dat het 
allemaal leuk en aardig is wat men 
naar voren wil brengen, maar dat 
men goed moet beseffen dat 
regering en Kamer alleen datgene 
toetsen wat in de marge blijft en dat 
men voor rest aan het verkeerde 
adres is? Als Kamer presenteren wij 
ons nooit op deze wijze. Wi j geven 
voluit de ruimte om op het wetsvoor-
stel, zoals dat aan ons is voorgelegd, 
te reageren en naar mijn mening 
terecht. 

Ik heb de indruk dat de marginale 
toetsing op twee gedachten hinkt. 
Enerzijds moet er ruimte aan de 
provincie worden gegeven en 
anderzijds moet de verantwoordelijk-
heid van de Kamer gehandhaafd 
worden. Dit staat op gespannen voet 
met elkaar. Als wij echt de kant van 
de marginale toetsing op willen, dan 
moeten wij naar een andere procedure 
zoeken. Bij voorbeeld de vaststelling 
van de herindelingsplannen kan door 
de provincie worden gedaan, met 
eventueel een vorm van hoger 
toezicht. In dat geval is formeel de 
weg gebaand voor een inhoudelijke 
bijdrage van de provincie waarbij de 
verantwoordelijkheden zuiver zijn 
gescheiden. Als wij dit niet doen, 
moeten wij accepteren dat hoe groot 
de rol van de provincie ook is, de 
bevoegdheden van de Kamer nooit 
kunnen worden beperkt. 

D 
Minister De Korte: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Van der Heijden 

voegde mij toe dat dit een gemiste 
kans was. Ik dacht dat ik mijn kans 
juist gegrepen had. Zo zie je maar dat 
er een heel verschillende inhoud kan 
worden gegeven aan hetgeen iemand 
doet. Ik dacht dat ik mijn standpunt 
duidelijk had gemaakt. In elk geval wil 
ik mijn kans grijpen om uit te leggen 
dat de regionale problematiek vereist 
dat de dingen op het niveau van de 
gemeenten worden opgelost en waar 
nodig intergemeentelijke samenwer-
king wordt nagestreefd. De regionale 
problematiek vereist verder dat je ook 
op provinciaal niveau moet streven 
naar het 'provincie-arm' maken van de 
gemeenten. De decentralisatie van de 
rijkstaken moet met kracht worden 
bevorderd. Dit krijg je alleen voor 
elkaar als je de gemeenten een goede 
basis geeft. Dit samenvattend stel ik 
dat je de gemeentelijke herindeling als 
instrument moet blijven gebruiken. 

Ik denk dat gezegd kan worden, 
dat de noodzaak hiertoe niet kleiner, 
maar eerder zelfs groter is. Wij zien 
dat de infrastructuur van de gemeen-
ten veel aandacht vergt. De sociale 
diensten vergen veel aandacht en 
hetzelfde kan worden gezegd van de 
gezondheidszorg, het buurt- en 
clubhuiswerk, het maatschappelijk 
werk, het onderwijs en de bejaarden-
zorg. Het is mijn opvatting dat 
decentralisatie één van de wezenlijke 
elementen is van de grote operaties, 
waarmee dit kabinet bezig is. Daarbij 
gaat het om decentralisatie, gericht 
op de toekomst, waarbij de gemeen-
ten een grotere rol in plaats van eeri 
kleinere rol moeten gaan spelen. 

Mij wordt wel eens toegedicht dat 
het mij gaat om het inkrimpen van de 
overheid. Ik vind het belangrijk op te 
merken, dat ik daarmee vooral de 
centrale overheid bedoel. Deze 
inkrimping kan men op twee manieren 
bereiken, namelijk door het volume 
van de centrale overheid naar 
beneden toe te verplaatsen naar de 
gemeenten, en opzij naar de markt 
toe. Ik heb mijn kans gegrepen om 
dat waar te maken en ik doe dat 
nogmaals ten principale. 

In antwoord op opmerkingen van 
de heer Van der Heijden over de 
vijfdeling, wil ik het volgende 
opmerken. De rekenkundige bewijs-
voering voor de evenwichtigheid van 
het beleid was vanzelfsprekend niet 
helemaal serieus bedoeld. Dat 
begrijpt de geachte afgevaardigde. 
Niettemin is het punt van de even-
wichtigheid wel een kernpunt voor de 
indeling van Maasdriel. De indeling 
van de Bommelerwaard in drieën is, 
uitgaande van de bespreekbare 
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alternatieven, een goed samenhangen-
de indeling. Het zelfstandig laten van 
Maasdriel en het dientengevolge 
volstaan met samenvoeging van Hedel 
en Ammerzoden, doen daaraan naar 
mijn overtuiging op vele gronden 
afbreuk. 

De heer Van der Heijden noemt 
verder een drietal ontwikkelingen, die 
de rol van de gemeenten degraderen. 
Ik wil daaraan niet meedoen. Ik ben 
het vanzelfsprekend eens met zijn 
wens tot deregulering. Een zekere 
differentiatie heeft ook mijn voorkeur, 
maar slechts tot op zekere hoogte, 
zeker bij een grotere gemeente. De 
gemeente is en blijft van groot 
belang en wij moeten de taak niet 
afstemmen op de kleinste gemeente. 

Ook de Wet gemeenschappelijke 
regelingen is daarvoor bepaald niet 
bedoeld. Juist om een te zware rol 
van de provincies te voorkomen - ik 
zei zoeven al dat men de provincies 
arm moet maken om de gemeenten 
te versterken - zijn sterke gemeenten 
nodig. De herindeling in Friesland 
heeft dit aangetoond. Daar is de 
bemoeienis van het provinciebestuur 
met de gemeentebesturen aanzienlijk 
verminderd, omdat de gemeenten 
krachtiger zijn geworden. 

De heer Van der Heijden heeft 
opnieuw de heer Kersten aangehaald. 
Nu ging het om een citaat over het 
belang van de lokale democratie en 
sociologisch verantwoorde part time 
bestuurders, die midden in het 
maatschappelijke leven staan. Ik acht 
dit belang eveneens van betekenis, 
maar het lijkt mij dat ook andere 
belangen mee moeten wegen. De 
complexe werkelijkheid en de zware 
rol voor de gemeenten stellen ook 
eisen aan bestuur en ambtenaren. 
Deze eisen, die ook voortvloeien uit 
intergemeentelijke samenwerking en 
uit samenspel met en tegenspel van 
medeoverheden, vragen om 
gekozen bestuurders die veelvuldig 
beschikbaar zijn voor de publieke 
zaak. 

Aan het adres van de heer Van 
Rossum merk ik op, dat wij niet 
treden in de beoordeling van het 
functioneren van individuele gemeen-
ten. Het voorbeeld van dijkverzwaring 
lijkt mij overigens te willekeurig om 
als voorbeeld voor een gemeentelijke 
taak te gelden. Ik heb het over Brakel 
en Kerkwijk. 

De heer Lauxtermann heeft, ook in 
eerste termijn, een betoog gehouden, 
waarin ik mij zeer goed kan vinden. Ik 
meen dat het zeer evenwichtig was. 

Hij verweet mij dat ik mij wat 
luchthartig uitliet over de indeling, 
met name over de oost/west-oplos-
sing bij Zaltbommel. Ik ben het met 
hem eens dat ik niet moet overdrijven. 
Met zijn opstelling ter zake ben ik het 
wel eens. 

De heer Van Rossum had waarde-
ring voor wat ik naar voren bracht, al 
vond hij dat ik mij wat star had 
uitgelaten over het criterium van 
10.000 inwoners. In eerste termijn 
heb ik al duidelijk gemaakt dat ik dit 
aantal zie als een ijkpunt en niet als 
een valbijl. Ik laat het dus niet als een 
absoluut criterium gelden; naast 
andere dingen moet het worden 
meegewogen. 

Met veel plezier en instemming 
heb ik geluisterd naar het betoog van 
de heer Niessen. Hij heeft gezegd dat 
ik een beknopt college heb gegeven 
aan de fractie van het CDA. Dat 
waren zijn woorden. Daarnaast vroeg 
hij zich af of dit eventueel water naar 
de zee dragen was. Ik hoop van niet. 
Ik hoop dat mijn woorden toch op 
een of andere manier hun weerslag 
zullen vinden in de reactie van de 
coalitiepartner. 

De heer Van der Heijden (CDA): De 
laatste jaren hebben wij consequent 
precies aangegeven welke benadering 
voorop stond voor ons, te weten: 
kleinschaligheid en indien mogelijk 
knelpunten oplossen. De verbazing 
over het feit dat wij dat nu naar voren 
brengen is waarschijnlijk meer op de 
tribune gericht dan op de fractie van 
het CDA. De heer Niessen zou zijn 
verbazing op zijn eigen achterban 
moeten richten. Ik hoop dat ik de 
minister duidelijk heb gemaakt dat 
het houden van colleges niet nodig 
is. Het gaat erom dat standpunten 
zuiver tegenover elkaar zijn gezet. 

Minister De Korte: Ik heb kunnen 
constateren dat de fractie van het 
CDA uitgaat van het adagium: heel 
klein is fijn. Ik weet niet of ze dat 
betrekt op alle onderdelen van het 
maatschappelijk leven, want dat zal 
heel wat consequenties hebben. Het 
zou er bij voorbeeld toe kunnen 
leiden dat het CDA weer uiteen zou 
vallen in CHU, ARP en KVP, maar dat 
mag ik toch niet verwachten. Laat ik 
het houden op de constatering dat in 
heel veel gevallen in het maatschap-
pelijk leven de noodzaak is gebleken 
van het hebben van voldoende 
draagvlak. Daar kan men niet zomaar 
vanaf. Ik hoop ook niet dat het CDA 
dit zal doen. 

De heer Lauxtermann (VVD): Ik ben 
er niet op uit om de minister onnodig 
te steunen, want dat heeft hij niet 
nodig. Zeker ben ik er niet op uit om 
hem te beleren, maar nu hij dit zo 
zegt, denk ik met enig genoegen 
terug aan een artikel dat nog niet zo 
lang geleden - dat was in de tijd dat 
wij spraken over de notitie-herinde-
ling - stond in het blad van de 
bestuurdersvereniging van het CDA, 
geschreven door de voorzitter van 
die vereniging en waarin buitenge-
woon aardige dingen stonden over 
die notitie van minister Rietkerk. Het 
is dus niet allemaal zo eenduidig bij 
het CDA. 

Minister De Korte: Ik dank de heer 
Lauxtermann voor deze ondersteu-
ning van mijn woorden. Ik hoop dat 
de fractie van het CDA ze nog eens 
in haar overwegingen wil betrekken. 

Tot slot kan ik aan het adres van 
de heer Niessen over de provincie-
en gemeentegrenzen het volgende 
zeggen. Ik ben niet bang om te 
praten over verandering van provin-
ciegrenzen. Maar het is natuurlijk 
heel wat als je dat in het geding 
brengt - dat weten wij nu eenmaal -
omdat daarbij vaak historische zaken 
aan de orde zijn. Je moet daar dus 
niet lichtvaardig over spreken. Er is 
echter wel wat voor te zeggen om op 
gezette tijden aan verlegging van 
provinciegrenzen te denken, als dat 
door de noodzaak van versterking 
van het binnenlands bestuur wordt 
aangegeven. 

D 
Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
der Heijden was het met mij eens dat 
schaalverschillen en daarmee 
samenhangende kostenverschillen 
verrekend zijn in de Financiële-Ver-
houdingswet. Hij zegt echter dat het 
hem daar niet om gaat. Het gaat hem 
alleen maar om inwoners van 
gemeenten die van een kleine in een 
grote schaal terechtkomen; die 
inwoners willen geen hogere belastin-
gen betalen voor gelijkblijvende 
voorzieningen. 

Ik heb dat goed verstaan, maar ik 
ben het helemaal niet met hem eens. 
Het is namelijk het een of het ander 
Als je uitgaat van dit belastinghef-
fingsgedrag bij herindeling van 
gemeenten en als je er dus van 
uitgaat dat de gemeente als zij een 
grotere schaal bereikt, hogere 
belasting gaat heffen, dan moet je er 
ook van uitgaan dat een gemeente 
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aan de kostenkant hetzelfde beeld zal 
vertonen. Dan moet je dus uitgaan 
van wat de feiten uitwijzen, namelijk 
dat grotere gemeenten lagere 
algemene kosten per inwoner 
hebben. Die consequentie aanvaardt 
de heer Van der Heijden niet en dat 
is inconsequent van hem. 

De heer Van der Hei jden: (CDA): 
Voorzitter! Ik aanvaard die conse-
quentie niet, omdat ik zojuist met het 
door mij geciteerde cijfervoorbeeld 
heb aangegeven dat het bijna niets 
scheelt. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Neen, mijnheer de Voorzitter, dat 
scheelt wel degelijk. De heer Van der 
Heijden kan er zich niet van afmaken 
met de boutade: ze zullen toch een 
sluitende begroting moeten hebben. 
Als een raad beslist, de belastingen 
te verhogen, kan ik mij niet voorstellen 
dat dit wordt gedaan zonder dat daar 
een uitbreiding van de voorzieningen 
tegenover staat. Er kan natuurlijk wel 
in een bepaald gedeelte van de 
nieuwe, grotere gemeente een 
verhoging van de belasting per 
inwoner ontstaan. 

In de praktijk blijkt immers dat het 
bestuur van een heringedeelde 
gemeente streeft naar een belasting-
niveau dat ongeveer overeenkomt 
met het gemiddelde in de gemeenten 
waaruit zij is voortgekomen. Dan zal 
er in een deel van zo'n gemeente een 
lastenverzwaring ontstaan, maar daar 
staat dan een lastenverlichting in 
andere gedeelten van de gemeente 
tegenover. 

De heer Van der Heijden heeft nog 
een technisch-administratieve 
opmerking gemaakt. Hij zegt dat bij 
kleine gemeenten de bestuurskosten 
in hoofdstuk II staan en bij grote 
gemeenten in andere hoofdstukken. 
Zo komt hij dan tot de conclusie dat 
ze niet ver uiteenlopen. 

Voorzitter! Ik wil niet de indruk 
wekken dat ik precies weet hoe de 
gemeenten hun kosten administreren, 
maar ik weet wel dat bij de vergelijking 
tussen gemeentegroepen - zoals bij 
het onderzoek door de inspectie 
financiën lagere overheden - daarvoor 
correcties worden aangebracht. De 
heer Van der Heijden kan er gerust 
op zijn dat de cijfers die op die 
manier tot stand komen, met de 
werkelijkheid overeenkomen. 

De heer Van Rossum heeft 
betoogd dat de kosten van gemeen 
telijke herindeling aan het Gemeente-
fonds ten laste worden gelegd, zodat 

die gemeenten niet voor hogere 
lasten komen te staan. Hij zegt 
echter dat dit door de andere 
gemeenten moet worden opgebracht. 

Dat is waar. Het is echter geen 
last voor de gemeenten. Zij worden 
weliswaar uit het Gemeentefonds 
bekostigd, maar het Gemeentefonds 
is eerst verhoogd met het bedrag dat 
de startbijdrage kost. Vóór de 
invoering van de startbijdrage is het 
Gemeentefonds met f 13 miljoen op 
jaarbasis verhoogd. 

De heer Van Rossum redeneert 
vervolgens dat de uitgaven uit het 
Gemeentefonds de anderen benade-
len. Daarover heb ik het al gehad. 

Hij heeft ook gezegd dat er 
bovendien ambtenaren moeten 
worden ontslagen. Ik heb echter 
nooit bedoeld, dat te zeggen. Ik heb 
bedoeld te zeggen dat de grotere 
gemeente met minder ambtenaren 
per inwoner - en waarschijnlijk ook 
wel in absolute zin - toe kan en dat 
er dus ambtenaren kunnen worden 
ontslagen Dat brengt op langere 
termijn besparingen met zich, per 
inwoner gerekend. 

De heer Van Rossum (SGP): Het 
Gemeentefonds is inderdaad met 
een bepaald bedrag verhoogd. 
Naarmate u grootschaliger indeelt, 
komt u met dat bedrag minder toe. 
Dan komt u in de problemen. Als u 
kleinschaliger indeelt, komt u wel 
met het bedrag toe. In de stukken 
staat inderdaad dat het aantal 
ambtenaren verminderd kan worden. 
In de praktijk is dat natuurlijk de 
bedoeling van de herindeling. U 
noemt dat als een van de schaalvoor-
delen. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Het is inderdaad een schaalvoordeel, 
maar het is niet een doel. Bij de 
discussie over de financiële aspecten 
van een gemeentelijke herindeling 
moeten wij altijd in de gaten houden 
dat wij dan een toets aanleggen en 
dat wij niet over een doel spreken. 
Bezuinigen is geen doel van de 
gemeentelijke herindeling. Wij 
moeten de financiën echter in het 
oog houden om ervoor te zorgen dat 
er geen financieel ongezonde 
gemeenten ontstaan. Ik zie dat de 
heer Van Rossum dit met mij eens is. 

Ik bestrijd dat gemeenten duurder 
zijn naarmate ze groter worden. Ik 
besef zeer wel dat sommige voorbeel-
den in het land ons op deze gedachte 
zouden kunnen brengen. Mijn stelling 
dat vergroting van een gemeente tot 
besparing kan leiden en in feite ook 

tot besparing leidt, heeft dan ook 
slechts betrekking op gemeenten tot, 
zeg maar, 50.000 inwoners. Gemeen-
ten met 10.000 tot 20.000 inwoners 
zijn per inwoner goedkoper dan 
gemeenten met minder dan 10.000 
inwoners, zo blijkt uit de statistieken. 
Boven 50.000 inwoners gaat dat 
verband niet meer op. 

De heer Lauxtermann moet ik 
bijvallen in zijn opmerking dat het 
financieel model - daarmee is hij het 
overigens eens - niet altijd opgaat in 
een concreet geval. Dat is waar. Ik 
merk op dat wij bewust een algemeen 
model hanteren. Wij beoordelen dus 
niet de individuele situatie op grond 
waarvan wij een financiële tegemoet-
koming verstrekken. Wij hanteren 
een algemeen model, teneinde de 
objectiviteit te waarborgen. Ik ben 
het ermee eens dat dit geen keurslijf 
moet worden. 

De uitkomsten moeten ook op het 
niveau van de individuele gemeenten 
bruikbaar zijn. Om die reden doet de 
provincie in de procedure van 
gemeentelijke herindeling een 
financieel onderzoek bij elke afzonder-
lijke gemeente. Als er tijdens dat 
onderzoek bijzondere omstandighe-
den naar voren komen, dan kan 
daarmee rekening worden gehouden. 
Ik blijf problemen houden met de 
motie van de heer Lauxtermann, 
doch niet in die zin dat ik niet bereid 
zou zijn tot overleg met gemeenten. 

Als daarover een misverstand zou 
bestaan, wil ik dit wegnemen. Ik ben 
te allen tijde bereid tot overleg. MaaV 
wel moet duidelijk zijn, wie op welke 
stoel zit. Ik heb een open oor voor 
gemeenten, die menen als gevolg 
van rijksmaatregelen in financiële 
problemen te zijn gekomen, welke 
maatregelen dit ook zijn mogen. Het 
moet dan echter wel duidelijk 
gemaakt worden - onderzoek moet 
tot die duidelijkheid leiden - welke 
problemen het gevolg zijn van eigen 
beleid en welke ontstaan zijn als 
gevolg van rijksbeleid. Ik ben bang 
dat de motie daarover misverstanden 
kan oproepen. 

Ik houd ook moeilijkheden met de 
dekking. Ik acht deze dekking niet 
aanwezig. De heer Lauxtermann 
zegt, dat wij dit te zijner tijd moeten 
bekijken. Toch geloof ik dat het 
wezenlijk is, als wij over financiële 
problemen spreken, dat wij daarbij 
tegelijk de dekking in het oog 
houden. Zonder dekkingsmiddelen 
zie ik geen kans om de motie in deze 
algemene formulering uit te voeren. 
Ik acht de motie te algemeen 
geformuleerd: ik geloof dat dit de 
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kern van mijn bezwaar is. Ik denk dat 
zij in deze formulering een precedent 
oplevert. Wellicht zou zij zelfs, 
wanneer men hierover nadenkt, de 
verfijningsregeling wijziging gemeen-
telijk indeling op losse schroeven 
kunnen zetten. Dit is noch de 
bedoeling van de heer Lauxtermann, 
noch van mij. In elk geval moet ik de 
motie in deze bewoordingen ontraden, 
mijnheer de Voorzitter. 

Aan het adres van de heer 
Niessen moet ik helaas zeggen, dat 
ik, in mijn geheugen puttend, 
inderdaad niet verder kom dan een 
regel van de dichter die ook de boer 
reeds liet voortploegen, te weten de 
regel: 'Niets is er groener dan de 
Maas', en dat blijft zo, waar de 
gemeentegrenzen ook liggen. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, te 
stemmen op 7 mei aanstaande. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsvoorstel 
Gemeentel i jke herindeling van 
de Midden Betuwe (19138) . 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister De Korte: Mijnheer de 
Voorzitter! Vandaag beraadslagen wij 
over de bestuurlijke toekomst van 
een groot gebied. Het gaat om een 
gemeentelijke herindeling, waarbij 
tien gemeenten betrokken zijn. Het is 
een wetsvoorstel, waarmee de lijn 
wordt voortgezet die mijn voorganger 
ten aanzien van de bestuurlijke 
organisatie en, meer in het bijzonder, 
de gemeentelijke indeling heeft 
ingezet. Dit is een lijn die vorm heeft 
gekregen in de conclusies die 
voortvloeien uit de discussie met de 
Tweede Kamer over de Nota bestuur-
lijke organisatie en de Notitie 
gemeentelijke herindeling. Hoofdele 
menten van die lijn zijn, wat het 
onderwerp van vandaag betreft, de 
centrale positie van de gemeentelijke 
bestuurslaag in onze bestuursorgani-
satie en de eerste plaats die de 
provinciale besturen bij de gemeen-

telijke herindeling toekomt. Op basis 
van deze uitgangspunten neem ik de 
verdediging van dit wetsvoorstel voor 
mijn rekening. 

Na kennisneming van de stukken 
en de zorgvuldige afwegingen die 
aan de voorstellen van de provincie 
zelve ten grondslag liggen, heeft mijn 
vooranger de indiening van het 
wetsvoorstel bevorderd. Het is een 
voorstel dat bijna volledig met het 
advies van gedeputeerde staten 
overeenkomt. 

Ik wil in dit verband in de eerste 
plaats iets zeggen in de richting van 
de geachte afgevaardigde de heer 
Franssen. Het gaat daarbij ook weer 
om iets dat al eerder aan de orde is 
geweest. De heer Schutte sprak 
daarover, te weten de marginale 
toetsing. Waarom is dit zo gedaan 
als het is gedaan en in een zo 
marginale vorm? Is er geen reden om 
dit in een wat uitgebreidere vorm te 
doen? Dit is eigenlijk wat de heer 
Franssen stelde. 

De heer Franssen (VVD): In dit 
concrete geval! 

Minister De Korte: Inderdaad, in dit 
concrete geval. De heer Franssen 
had daar ook een argument voor. Hij 
zei dat de ARGI methode niet is 
gevolgd en dat provinciale staten 
zich nog niet over de voorstellen 
hebben kunnen uitspreken. Het 
wetsvoorstel, zo antwoord ik de heer 
Franssen, heeft geheel zijn vorm 
gekregen vooruitlopend op en toch in 
overeenstemming met die ARGI-me-
thode. 

Overigens stond, toen het begrip 
marginale toetsing voor het eerst ter 
sprake kwam, de huidige herindelings-
procedure al voor ogen. Ik meen dan 
ook, dat de gebruikelijke procedure 
gevolgd is toen werd nagegaan of 
gedeputeerde staten voor zich zelf 
een correcte procedure aanhielden en 
of de herindelingsvoorstellen 
voldeden aan de vereisten van de 
Notitie gemeentelijke herindeling. Dit 
zo zijnde, meen ik dat met marginale 
toetsing kon en kan worden volstaan. 
Als de provinciale staten in een 
nieuwe procedure zouden worden 
ingeschakeld, dan geldt het pleidooi 
voor marginale toetsing alleen nog 
met meer klem. 

Tegen de heer Hennekam wil ik 
met betrekking tot dit punt nog iets 
zeggen over het getalscriterium, 
waarover ik al eerder een opmerking 
tegen de heer Van Rossum maakte. 
Ook de heer Hennekam vraagt mijn 
visie op het criterium van 10.000 

inwoners. Hij doet dit natuurlijk 
vooral vanwege de omvang van 
Heteren. Nogmaals, ik kan heel kort 
zijn. Ik kan mij eigenlijk heel goed 
vinden in de genuanceerde hantering 
van dit criterium als nuttig ijkpunt. 
Het is dus niet het enige criterium. Ik 
meen, dat dit in deze kabinetsperiode 
ook op deze wijze is gehanteerd. 

De heer Schutte heeft opgemerkt, 
dat de schaal van herindeling in de 
Midden-Betuwe onnodig groot is. 
Welnu, het motief van het op één 
niveau komen voor samenwerking 
met Tiel en Geldermalsen is een 
bijkomend argument voor de omvang 
van de nieuwe gemeente Kesteren 
volgens het aanhangig wetsvoorstel. 
Dit argument is overigens niet 
onbelangrijk, gezien in het licht van 
een evenwichtige samenwerking van 
gemeenten in de op basis van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
vastgestelde regio Rivierenland. Het 
wetsvoorstel behelst de samenvoe 
ging van de zeven Middenbetuwse 
gemeenten tot twee nieuwe gemeen-
ten met belangrijke grenswijzigingen 
aan de oost- en de westzijde van het 
gebied ten opzichte van de aangren-
zende gemeenten Buren en Eist. 

Allereerst wil ik wat dieper ingaan 
op de voorgestelde twee nieuwe 
gemeenten die daartussen liggen. 
Daarna komen de overige aspecten 
van het voorstel aan de orde. De 
nieuwe gemeente Kesteren, samen 
te stellen uit de gemeenten Echteld, 
Kesteren, Lienden en het grootste 
deel van de gemeente Maurik, wordt 
een flinke nieuwe gemeente met 
27.000 inwoners volgens het 
wetsvoorstel. De omvang doet, zoals 
ook reeds bekend was uit de gewis-
selde stukken, sommige leden de 
wenkbrauwen fronsen. Ik kijk nu naar 
de heer Franssen die de wenkbrauwen 
ook nu nog fronst. De heer Franssen 
is namelijk niet volledig tevreden 
over de argumenten die bij de 
schriftelijke voorbereiding van 
regeringszijde zijn aangedragen voor 
de samenvoeging van die vier 
gemeenten. Ook heeft hij de door 
velen bepleite samenvoeging van de 
gemeenten Maurik en Lienden 
enerzijds en Kesteren en Echteld 
anderzijds sterk onderstreept. Die 
laatste opvatting is inmiddels in een 
amendement van zijn hand neergelegd 
Zoals ik nog zal toelichten, zal ik 
mij niet tegen dit amendement 
verzetten. Ik hoop daarom, dat de 
heer Franssen mij ontslagen acht van 
de plicht om mijn aanvankelijke 
argumentatie nog eens uitvoerig uit 
de doeken te doen. Het is echter een 
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goede zaak als wij elkaar kunnen 
overtuigen en met behulp van een 
genuanceerde benadering vanuit een 
heldere opstelling tot gemeenschappen 
lijke conclusies kunnen komen. In die 
zin heeft de heer Franssen mij een 
heel eind over de streep kunnen 
trekken en mij tot de opstelling 
kunnen brengen waar ik nu aan toe 
ben. 

In het geheel van overwegingen 
dat voor dit voorstel de grondslag 
vormt, staan er in ieder geval twee 
voorop. Ten eerste hebben wij de 
voorstellen van gedeputeerde staten 
marginaal getoetst. Daarbij conclude-
ren wij dat de nieuw te vormen 
gemeenten aan de vereisten voldoen 
die verwoord zijn in de eerdergenoenv 
de Notitie gemeentelijke herindeling. 
Ten tweede hebben wij vastgesteld 
dat de door ons beoogde nieuwe 
gemeenten Kesteren er, wat de 
bestuurlijke structuur betreft, goed 
uitziet. Er is sprake van een duidelijk 
centraal gelegen hoofdkern Kesteren, 
waar de kernen Lienden, Opheusden 
en Ochten op korte afstand omheen 
gegroepeerd zijn. Doorsnijding van die 
kernstructuur - dat wordt nu in het 
amendement-Franssen voorgesteld -
zou een verslechtering kunnen 
betekenen. Dat hebben wij reeds in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag opgemerkt. Nu komt er met het 
amendement-Franssen een tweede 
model ter tafel dat evenals het eerste 
voldoet aan de criteria van het 
herindelingsbeleid. Binnen het raam 
van de marginale toetsing is het 
passend om allereerst de keuze te 
volgen die gedeputeerde staten 
aangegeven hebben. Nu blijkt echter 
dat deze keuze niet door de meerder-
heid van de Kamer wordt gesteund. 
Daarom heb ik mij rekenschap te 
geven van de vraag of het alternatief 
voor de regering ook aanvaardbaar is. 
Zoals reeds is gesteld, wordt in beide 
gevallen voldaan aan de beleidscriteria. 
Daarom is voor de regering de keuze 
een kwestie van opportuniteit gewor-
den. Naar mijn oordeel leidt het 
voorstel van de provincie - daar 
hadden wij ons achter geschaard - tot 
een bestuurlijke indeling die zeker een 
heel lange periode had kunnen 
overbruggen. De staatssecretaris zal 
zeker ook nog ingaan op de financiële 
consequenties van de door vele 
afgevaardigden gevraagde wijziging 
die nu aan de orde is. 

Daarop vooruitlopend, wil ik in 
ieder geval al wel zeggen dat wij, 
kennis nemende van de overwegin-
gen, nog steeds voorkeur hebben 

voor ons voorstel. Het gepresenteerde 
alternatief tot opsplitsing van de 
voorgestelde KLEM-gemeente in 
twee gemeenten is niet in strijd met 
het beleid. Ik heb de vele argumenten 
gehoord die naar voren zijn gebracht 
en ik heb ook geluisterd naar 
datgene wat de heer Franssen naar 
voren heeft gebracht. Ik wil nu op dit 
punt het oordeel aan de Kamer 
overlaten. 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit is op zich zelf een 
verheugende reactie. Vindt de 
minister dat deze reactie zich 
verdraagt met de eerder door mij 
geciteerde uitspraak in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag inzake 
de herindeling van de Bommeler-
waard? Daarin staat dat, gelet op de 
rol van de provincies in dezen, het 
niet mogelijk is dat op essentiële 
punten van het wetsvoorstel wordt 
afgeweken. Moet ik nu uit de reactie 
van de minister afleiden, dat het 
amendement dat nu is voorgesteld 
- daarmee wordt een tweedeling 
beoogd in plaats van dat er één 
gemeente met vier plaatsen komt -
geen essentiële afwijking van het 
voorstel impliceert? 

Minister De Korte: Jawel, dat heb ik 
willen bepleiten. Gelet op de uitgangs-
punten die aan de conceptie van 
gedeputeerde staten ten grondslag 
liggen en gelet op de uitgangspunten 
die aan het amendement ten grond-
slag liggen, kan toch gezegd worden 
dat het in dit geval verantwoord is, 
het oordeel aan de Kamer over te 
laten. Men moet hierbij denken aan 
de ruimte van de marginale toetsing. 

De heer Schutte (GPV): Je mag dus 
best alternatieven introduceren en 
accepteren, maar men moet zich 
houden aan de uitgangspunten die 
algemeen gehanteerd worden. 

Minister De Korte: Ja, wij moeten 
ons houden aan de uitgangspunten 
die in eerdere notities zijn verwoord. 
Deze notities hebben wij al met 
elkaar besproken. Misschien heb ik 
hiermee meer uitgebreid antwoord 
gegeven op de eerdere, klemmende 
vraag van de geachte afgevaardigde 
de heer Schutte op dit punt. 

De door gedeputeerde staten en 
ons voorgestelde nieuwe gemeente 
Valburg heeft een logische opbouw 
rondom de hoofdkern Zetten. Aan de 
oriëntatiepatronen van de inwoners 
van de kernen Dodewaard, Randwijk, 
Heteren, Andelst en Valburg wordt 
naar ons idee recht gedaan. 

Een even belangrijk onderdeel van 
het voorstel, dat over het oostelijk 
deel van de Midden-Betuwe gaat, 
betreft de gemeente Eist. Die 
gemeente wordt op logische wijze 
uitgebreid met de mede op Eist 
georiënteerde kernen Driel en 
Oosterhout. De exclave positie van 
Lent wordt ongedaan gemaakt en de 
vergrote gemeente Eist zal haar rol 
als centrum voor de Over-Betuwe en 
als behoedster van de open bufferzone 
tussen Arnhem en Nijmegen beter 
kunnen vervullen dan tot op heden 
het geval was. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Misschien wilde de minister nu over 
de exclave Lent een nadere beschou-
wing geven. Ik heb aangetoond om 
welke argumentatie het hierbij ging 
met het oog op de plaatsen Ooster-
hout en Eist. 

U herhaalt nu wat al geschreven 
staat. Misschien kunt u nog even op 
mijn inbreng ingaan. 

Minister De Korte: Ik denk dat wij 
elkaar niet zo goed kunnen overtuigen. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Dat weet ik nog zo net niet. Wij 
moeten er nu toch van uitgaan dat 
hierover gesproken kan worden. U 
zou kunnen zeggen: mevrouw 
Wessel heeft wel gezegd dat de 
exclave van Lent eigenlijk geen 
argument is aangezien deze plaats 
als exclave blijft bestaan, maar, 
stippeltje, stippeltje, stippeltje. Ik ben 
nu juist zo buitengewoon benieuwd 
naar uw argumenten. 

Minister De Korte: Het is toch geen 
goede zaak deze exclave te laten 
bestaan. Uit uw woorden begrijp ik 
dat u dat wilt. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Deze blijft bestaan. U zegt echter in 
de stukken dat dit niet het geval is. U 
steekt hierover een verhaal af. Dat 
verhaal heb ik weerlegd. Nu herhaalt 
u wat u al gezegd heb Het is toch de 
essentie van een debat dat je ingaat 
op eikaars argumenten? 

Minister De Korte: Ik kan slechts 
verwijzen naar de kaart. Als men in 
de nieuwe opzet komt tot een 
gemeente Eist, met Driel aan de 
bovenkant en de exclave aan de 
onderkant, dan wordt het een heel 
logisch geheel. Dit geeft een goed en 
evenwichtig oriëntatiekader tussen 
Arnhem en Nijmegen. De positie van 
de exclave is in de toekomst hierdoor 
alleen maar beter gediend. 
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Mijns inziens zou het zelfstandig 
laten van de gemeente Heteren 
- over dit onderwerp heeft een 
aantal afgevaardigden gesproken -
het voorstel van gedeputeerde staten 
voor het oostelijk deel van de 
Midden Betuwe aantasten. Onderdeel 
van het gemeentelijk herindelingsbe-
leid is, dat het criterium van 10.000 
inwoners een ijkpunt kan vormen, 
van waaruit de indeling van gemeen-
ten die kleiner zijn, bezien wordt op 
de mogelijkheden van samenvoeging 
of van opsplitsing en verdeling over 
aangrenzende gemeenten. Die 
toekomstige indeling is mede 
afhankelijk van de streek waarvan de 
gemeenten onderdeel uitmaken. 

Bij een streeksgewijze aanpak, 
zoals in dit geval aan de orde is, kan 
voor een indeling worden gekozen 
die het nauwste aansluit bij de 
uitgangspunten die voor het herinde-
lingsbeleid zijn geformuleerd. Het 
doel is niet een gemeentelijke 
schaalvergroting op zich, maar een 
schaalvergroting die betere voorwaar-
den in zich draagt voor een goed en 
effectief bestuur van de desbetreffen-
de gemeenten, ook in relatie tot de 
bestuurlijke omgeving. 

Het voorstel van gedeputeerde 
staten splitst de gemeente Heteren 
op en verdeelt deze over de nieuwe 
gemeente Valburg en de gemeente 
Eist. Daarmee wordt onzes inziens, 
beter dan in de huidige situatie, recht 
gedaan aan de oriëntatiepatronen 
van de bevolking van de verschillende 
kernen van Heteren. Er wordt ook 
een gewenste schaalvergroting 
gerealiseerd. Een betere gemeentelij-
ke indeling is onzes inziens daarvan 
het resultaat. De schaalvergroting is 
overigens in overeenstemming met 
de schaal en de functies van het 
gebied. De bufferfunctie van Eist 
noemde ik reeds en voor Valburg 
kunnen genoemd worden de bestuur-
lijke taken die samenhangen met de 
aanwezigheid van een kerncentrale. 
Het voorstel is voorts geheel in 
overeenstemming met het beleid, 
zoals dat is neergelegd in de Notitie 
gemeentelijke herindeling. Wij 
menen dan ook dat er zeer zwaarwe 
gende argumenten dienen te zijn om 
van dat beleid bij de discussie over 
Heteren af te wijken. De argumenten 
die op tafel zijn gelegd, geven ons op 
dit moment geen aanleiding tot 
aarzeling over de wenselijkheid van 
de vorming van de gemeenten 
Valburg en Eist, waarvan de kernen 
van de gemeenten Heteren deel gaan 
uitmaken. 

Wat de toekomstige positie van de 
huidige gemeente Heteren betreft, 
wil ik graag nog eens de overwegingen 
noemen voor het wetsvoorstel. Met 
gedeputeerde staten van Gelderland 
constateer ik dat het hier gaat om 
een gemeente met wat minder dan 
8500 inwoners, een gemeente dus 
waarvan het voortbestaan, gezien het 
bestaand kabinetsbeleid inzake de 
gemeentelijke herindeling, in ieder 
geval ter sprake dient te komen. 

In een geval als dit moet tenminste 
worden bezien of de samenvoeging 
van de desbetreffende gemeente met 
een of meer gemeenten, dan wel de 
verdeling ervan over enkele andere 
gemeenten, tot betere bestuurlijke 
eenheden en verhoudingen leidt. 
Wanneer dat wordt bezien, blijkt - ik 
deel die opvatting van gedeputeerde 
staten - dat samenvoeging van het 
westelijk deel van Heteren met de 
combinatie Valburg Dodewaard en 
van het oostelijk deel met de gemeen-
te Eist tot twee zeer goed ogende en 
logische gemeenten aanleiding geeft. 
Sterker nog, ik meen dat die beide 
combinaties zelfs beter recht doen 
aan de bestaande samenhangen en 
relatiepatronen dan de huidige, 
slechts door de historie bepaalde 
indeling. 

Ik meen dat de verdeling van het 
territoir van de huidige gemeente 
Heteren over de zojuist genoemde 
combinaties niet alleen het draagvlak 
van het gemeentebestuur in het 
oostelijk deel van de Midden-Betuwe 
vergroot, maar tevens de mogelijkhe-
den van de verschillende gemeente-
besturen verbetert om tot een goed 
samenhangend beleid en ook tot een 
goede dienstverlening aan de burger 
te komen. Ik wil dat nog nader 
toelichten. 

De meest westelijke kern van de 
gemeente Heteren, Randwijk, is door 
een vrijwel ononderbroken strook 
bebouwing via de kleinere kern In-
doornik verbonden met de centrale 
kern van de gemeente Valburg, 
Zetten. Het westelijk en het oostelijk 
deel van de gemeente Heteren 
worden van elkaar gescheiden door 
rijksweg 75. Het is dan ook niet 
toevallig dat de voorgestelde nieuwe 
grens tussen Eist-nieuw en Valburg-
nieuw in de onmiddellijke nabijheid 
van die weg is geprojecteerd. 

Tussen de westelijke kernen van de 
gemeente Heteren en die in de 
nieuwe gemeente Valburg bestaan 
vrij intensieve verzorgingsrelaties. 
Hetzelfde geldt voor de kern Driel en 
Eist. De marktbus tussen Driel en Eist 
is er slechts een voorbeeld van. Een 

blik op de kaart maakt de samenhan-
gen en de sociaal-economische 
relaties duidelijk; de bestaande 
kernenhiërarchie en het verschil in 
verzorgingsfunctie eveneens. Ook wil 
ik de opvattingen van de bevolking in 
dat patroon nog eens noemen. 
Overigens is er sprake van een 
meerzijdige relatie, onder meer in de 
richting van Arnhem. 

In de voorstellen van gedeputeerde 
staten betreffende de positie van 
Heteren ligt een zwaar accent op de 
ruimtelijke functie van de gemeente 
Eist, zoals vastgelegd in het streekplan 
Midden-Gelderland. De gemeente 
heeft een zeer moeilijke taak. 
Enerzijds moet ze een krachtige 
zelfstandige kern blijven vormen als 
concentratiepunt van de bedrijvigheid 
in het gebied tussen Arnhem en 
Nijmegen. Anderzijds is het juist deze 
gemeente die het open karakter van 
dat zelfde tussengebied moet 
bewaren. Ik ben het met gedeputeerde 
staten eens, dat een zo moeilijke en 
complexe taak eigenlijk pas goed kan 
worden vervuld in een krachtige 
gemeente met een goed draagvlak 
en met voldoende bestuurlijke, 
ambtelijke en financiële vermogens. 
Ook moet zo'n gemeentebestuur zijn 
beleid kunnen voeren over het gehele 
relevante tussengebied. 

Die factoren brengen mij ertoe, te 
bepleiten dat de gemeente Eist wordt 
uitgebreid met zowel de kern Driel en 
omgeving als de kern Oosterhout. 
Door deze laatste toevoeging wordt 
tevens een einde gemaakt aan de als 
zeer ongewenst, maar niet door 
mevrouw Wessel, ervaren exclave-po-
sitie van de kern Lent. 

Voor de gemeente Valburg gelden 
soortgelijke ruimtelijke overwegingen 
betreffende de toevoeging van de 
kern Heteren en omgeving. Daarbij 
kan nog worden opgemerkt dat naar 
verwachting daardoor ook de functie 
van het dorp Zetten als centrum van 
het omliggende gebied kan worden 
versterkt, zoals het streekplan 
aangeeft. De aangedragen argumen-
tatie maakt duidelijk dat niet uitslui-
tend het inwonertal van Heteren, 
maar ook andere factoren als de 
functie van de gemeenten Eist en 
Valburg alsmede de geografische 
gesteldheid en de sociale oriëntaties 
een belangrijke rol hebben gespeeld. 

Ten slotte wil ik mij nog een 
opmerking veroorloven van procedu-
rele aard in verband met de rol van 
de verschillende betrokken besturen 
bij een onderwerp als dit. Zoals ook 
bij de schriftelijke voorbereiding van 
deze behandeling is aangegeven, is 
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de procedure die gedeputeerde 
staten hebben gevolgd mijns inziens 
zorgvuldig geweest. 

Binnen het provinciaal bestuur van 
Gelderland hebben bestuurlijke en 
politieke afwegingen plaatsgevonden 
door de provinciale volksvertegen 
woordigers, die hebben geleid tot 
een unaniem eindadvies aan mijn 
ambtsvoorganger. Ik meen alleen al 
vanuit die gezichtshoek, vooral gelet 
op de hoofdrol van de provincie bij 
gemeentelijke herindelingen, dat heel 
ingrijpende wijzigingen van de 
voorstellen - ingrijpend ten aanzien 
van de beleidsachtergronden - heel 
moeilijk zijn. 

Ook om die reden moet ik een 
amendement dat zo ingrijpt in een 
wetsvoorstel als dat van de heer 
Hennekam het strekt tot het laten 
voortbestaan van de gemeente 
Heteren met enige klem ontraden. 
In het kader van dit onderwerp zijn 
wij het woord 'KLEM' al eerder 
tegengekomen. Samenvattend meen 
ik de toevoeging van de beide 
bestanddelen van de gemeente 
Heteren aan de gemeenten Eist en 
Valburg met zeer veel kracht bij u te 
moeten bepleiten. Ik hoop dat ik u 
daarvan heb kunnen overtuigen. De 
wenselijkheid van goed samenhan-
gende gemeenten met een voldoende 
draagvlak in het gebied maken zulks 
mijns inziens eigenlijk noodzakelijk, 
vooral ook gelet op de functies van 
de gemeenten Valburg en Eist bij het 
ruimtelijk beleid van de provincie 
Gelderland. 

Het doen voortbestaan van de 
gemeente Heteren plaatst deze 
gemeente, binnen het gebied 
ingeklemd tussen grotere zusters, in 
een relatief nadelige situatie. Niet dat 
dergelijke verhoudingen elders niet 
zouden voorkomen, maar - omdat op 
dit moment keuzen moeten worden 
gemaakt voor een toekomstige 
bestuurlijke indeling, die gedurende 
langere tijd de tand des tijds moet 
kunnen doorstaan - voor die toekomst 
dient nu zo goed mogelijk te worden 
gekozen. Daarin past geen oplossing 
die een zekere hypotheek op die 
toekomst legt. 

Ik pleit dus met kracht voor een 
oplossing die bijdraagt aan een 
belangrijke en mijns inziens niet 
omstreden doelstelling van het 
huidige regeringsbeleid, namelijk een 
versterking van de centrale rol van 
gemeenten binnen de bestuurlijke 
organisatie door een fundamentele 
versterking van de gemeentelijke 
bestuurslaag, zoals wij dat eigenlijk 

ook in meerderheid hier hebben 
mogen aanhoren inzake de herinde 
ling van de Bommelerwaard. Ik kan 
die parallel niet helemaal uit mijn 
gedachten zetten. 

Deze doelstelling vormt de 
resultante van een heel lange 
discussie over de bestuurlijke 
organisatie. Ik zou het dus niet goed 
vinden om in concrete situaties die 
beleidsdoelstelling dan maar plotse 
ling buiten haakjes te plaatsen. Het 
komt mij voor dat een keuze bij het 
wetsvoorstel inzake de Midden Betu 
we die te herleiden is tot die rege-
ringsdoelstelling, maatschappelijk en 
politiek heel goed verdedigbaar is, te 
meer daar uit andere onderdelen van 
de gedachtenwisseling - ik denk aan 
de splitsing van de KLEM gemeente -
blijkt dat het beleid stelselmatig maar 
wel genuanceerd in overleg met uw 
Kamer wordt uitgewerkt. In die 
nuancering klinkt het onderscheid 
door tussen meer stedelijk en 
landelijk gebied. Ik vertrouw erop dat 
de geachte afgevaardigden deze 
opvattingen in hun nadere overwegin 
gen heel nadrukkelijk zullen betrekken. 

De heer De Visser (PvdA): Ik begrijp 
dat u hiermee uw betoog over het 
amendement-Hennekam inzake 
Heteren hebt afgerond. U zult zich 
herinneren dat ik om een helder 
antwoord heb gevraagd 

Minister De Korte: Dat hebt u 
gekregen. 

De heer De Visser (PvdA): Het was 
een uitvoerig antwoord. U ontraadt 
het amendement met enige klem en 
u gaat vervolgens over tot een 
krachtig pleidooi om het voorstel van 
de provincie te handhaven. Dit lijkt 
mij voor verduidelijking vatbaar. Stel 
dat de veronderstelling of de hoop 
van de minister wordt bewaarheid en 
dat de geachte afgevaardigde de 
heer Hennekam toch volhardt in zijn 
dwaling. 

Dan vraag ik mij af wat de minister 
zal doen, want dat is toch belangrijk. 
Ik heb begrepen dat hij, na de vraag 
van de heer Schutte, het amendement 
inzake de KLEM gemeente beschouwt 
als behorende bij twee modellen die 
passen in het regeringsbeleid en in 
de marginale toetsing, want de 
uitgangspunten van het regeringsbe-
leid worden daarmee geen geweld 
aangedaan. In de woorden van de 
minister bespeur ik dus dat hij van 
mening is dat aan deze uitgangs-
punten geweld wordt aangedaan 
wanneer het amendement van 

collega Hennekam wordt aangeno 
men. Heb ik dat goed gezien? 

Minister De Korte: U heeft goed 
begrepen dat ik daarmee grote 
moeite heb. 

De heer De Visser (PvdA): Ik begrijp 
wel dat u er grote moeite mee heeft. 
Het ging om een aantasting van het 
wetsontwerp. Mag ik spreken van 
een destructief amendement? 

Minister De Korte: Neen, dat soort 
dingen hoort u mij niet in de mond 
nemen, want wij proberen elkaar in 
deze eerste termijn te overtuigen. 
Dat is de bedoeling van mijn bijdrage. 
Ik hoop dat de heer De Visser dat 
heel goed begrijpt. Hij heeft mij 
gevraagd om duidelijk en helder mijn 
standpuntbepaling weer te geven en 
dat heb ik naar mijn gevoel gedaan. 

De heer De Visser (PvdA): Dan 
houd ik het er in deze termijn nog op 
dat u van mening bent dat het 
amendement over Heteren van 
collega Hennekam de uitgangspunten 
van uw beleid geweld aandoet 

Minister De Korte: Ik vind in ieder 
geval dat dit amendement in de kern 
iets doet wat ik niet goed vind. Dat is 
bij het amendement van de heer 
Franssen anders. Ik heb dat ook 
beargumenteerd. Van het amende 
ment van de heer Franssen kan men 
zeggen dat de twee eenheden die 
daarin voorkomen nog in het verleng' 
de van de uitgangspunten van het 
kabinet liggen. Bij het amendement 
van de heer Hennekam ligt dat naar 
mijn mening veel moeilijker. 

D 
Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Voorzitter! Dat er nu zoveel aandacht 
wordt besteed aan de financiële 
aspecten van dit wetsvoorstel, 
overigens terecht, is mede te danken 
aan de lange weg die dit voorstel 
heeft moeten afleggen voordat het 
hier ter discussie kon komen. Ik denk 
terug aan de kritische toon van de 
Raad voor de gemeentefinanciën in 
1982 over het ontbreken van een 
financiële paragraaf in het oorspron 
kelijke voorstel. Dat hebben alle 
betrokkenen zich aangetrokken en 
uiteindelijk zijn wij gekomen met een 
uitvoerige financiële toelichting op 
dit herindelingsvoorstel. 

Er zijn aanzienlijke grenscorrecties 
mee gemoeid aan de west- en 
oostzijde van het gebied en zonder 
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financieel onderzoek bij de betrokken 
gemeenten was er geen goed beeld 
te krijgen van de financiële conse-
quenties voor de nieuwe gemeenten 
en voor de bij de correcties betrokken 
gemeenten Buren en Eist. De 
ervaring die bij deze herindeling is 
opgedaan in de analyse van de 
financiële consequenties, is ook 
gebruikt bij de opstelling van het 
financiële model. Het financiële 
gedeelte van de toelichting is in 
hoofdlijnen daarop gebaseerd. Dit 
heeft kunnen gebeuren dankzij de 
medewerking van de betrokken 
gemeentebesturen, voor wie het 
natuurlijk ook geen gemakkelijke 
opgave was en daarom wil ik deze 
besturen bij dezen gaarne dank 
zeggen. 

Op de algemene financiële 
aspecten van herindeling zijn wij al 
ingegaan bij de behandeling van het 
voorstel Bommelerwaard. Ik wil mij 
dan nu ook beperken tot de specifieke 
financiële aspecten van dit wetsvoor-
stel en de wijzigingen die de kamer-
leden hebben voorgesteld. Ik kijk 
eerst naar de twee nieuwe gemeenten 
in ons voorstel, Kesteren en Valburg. 
Hun structurele startpositie is 
volgens ons voorstel zonder meer 
gunstig. Dat is in hoofdzaak te 
danken aan de hogere bedragen per 
woning die de nieuwe gemeenten 
zullen ontvangen. Het zullen gemeen 
ten zijn met 8000, respectievelijk 
5500 woningen. 

Voor de nieuwe gemeente Valburg 
ontstaat het positieve saldo eveneens, 
doordat er op het ogenblik een 
negatief saldo van uitgaven en 
inkomsten met betrekking tot het 
dorp Driel bestaat. Dat wordt aan de 
gemeente Eist overgedragen in ons 
voorstel. De grenscorrecties met 
Buren, de dorpen Ravenswaay en 
Rijswijk en de grenscorrectie met 
Eist, het dorp Oosterhout, versterken 
per saldo allebei het financiële 
draagvlak van de ontvangende 
gemeenten. Dat zijn dus in casu 
Buren en Eist. 

De gunstige startposities van de 
beide nieuwe gemeenten en de 
royale uitkering uit de startbijdrage 
- voor Kesteren is het f 5,6 min. en 
voor Valburg f2 ,3 min. - garanderen 
dat er voor het overgangsproces 
voldoende financiële ruimte zal zijn. 

Dan is er een wijzigingsvoorstel 
om de west-gemeenten anders in te 
delen, namelijk in een gemeente 
bestaande uit Maurik en Lienden 
enerzijds en Kesteren en Echteld 
anderzijds. De financiële gevolgen 

daarvan zijn zodanig dat deze andere 
indeling niet op grote bezwaren 
behoeft te stuiten. Natuurlijk zullen 
deze gemeenten een kleinere schaal, 
dus een kleiner draagvlak hebben en 
ook een minder gunstige startpositie, 
maar de levensvatbaarheid - uiteinde 
lijk gaat het daarom - van deze 
nieuwe gemeenten is niet discutabel. 
Ik heb daarbij overigens ook naar de 
reserveposities gekeken. Ik meen dus 
dat wat dit wijzigingsvoorstel betreft 
de bestuurlijke argumenten de 
doorslag kunnen geven. 

Ik vermeld daarbij volledigheidshal-
ve dat de opbrengst uit de startbij-
drage in vergelijking met ons voorstel 
van ongeveer f200 per inwoner zal 
dalen tot f 100 per inwoner. Dat is 
een correctie op hetgeen wij in de 
memorie van antwoord hebben 
vermeld. Daarin stond namelijk dat 
die startbijdrage gelijk blijft. Dat is 
dus enig nadeel van het wijzigings 
voorstel. Ik denk wel dat de gemeen-
tebesturen die vermindering van de 
startbijdrage kunnen opvangen 
doordat zij minder huisvestingskosten 
en minder reorganisatiekosten zullen 
hebben. 

De aanpassing van de grenscorrec-
tie met Buren door de grens langs 
het Amsterdam-Rijnkanaal te leggen, 
betekent vanuit financieel oogpunt 
wel een structurele verbetering voor 
de combinatie Maurik en Lienden. 
Dat is begrijpelijk omdat het dorp 
Rijswijk in dat wijzigingsvoorstel bij 
de nieuwe combinatie blijft. 

Ik moet het voorstel met betrekking 
tot het zelfstandig laten van Heteren 
en het voorstel van de nieuwe 
oostgemeente zonder de kernen 
Randwijk en Heteren anders beoorde-
len. De startbijdrage uit het Gemeen-
tefonds aan de nieuwe gemeente 
Valburg ten behoeve van de tijdelijke 
overgangskosten daalt daardoor 
sterk. Die bijdrage zou 2,3 min. zijn. 
Dit bedrag daalt dan tot slechts 
f600.000. Dat is dus een aanmerke 
lijke vermindering. Ik wil hiermee niet 
beweren dat de nieuwe gemeente 
Valburg zonder Heteren financieel 
niet levensvatbaar is. Zo is het niet, 
maar het is wel een aanmerkelijke en 
onnodige financiële aderlating van 
structurele aard. Als wij de kans op 
verbreding van het financieel 
draagvlak van het gebied overeen-
komstig ons voorstel nu laten lopen, 
is dat niet alleen uit bestuurlijk 
oogpunt - de minister heeft dit 
betoogd - maar ook uit financieel 
oogpunt een gemiste kans, om een 
term te gebruiken die vanavond al 
eerder gebezigd is. 

De heer Van Rossum vindt dat de 
voorgestelde variant van Maurik en 
Lienden juist in het voordeel van het 
Gemeentefonds is, omdat de 
startbijdrage dan lager uitvalt. Dit 
tijdelijke voordeel voor het Gemeen-
tefonds staat tegenover de structurele 
voordelen die het Gemeentefonds bij 
de keus voor een grootschalige 
variant heeft. 

De heer Leerling heeft gevraagd of 
ik algemeen aanvaarde rekenmodellen 
bij de herindeling kan ontwikkelen. Ik 
meen dat hierin reeds is voorzien, 
door het bestuurlijke en financiële 
model dat in 1985 tot stand is 
gekomen. Dit is in goed overleg met 
de Raad voor de gemeentefinanciën 
en met het interprovinciaal overleg 
bestuurlijke organisatie gebeurd 

Naast de opheffing en de samen 
voeging van gemeenten, vragen ook 
andere facetten onze aandacht. Deze 
herindeling gaat met grotere en 
kleinere grenswijzigingen gepaard. 
Bij de schriftelijke voorbereiding is al 
veel aandacht besteed aan de 
westelijke grens van de voorgestelde 
gemeente Kesteren. De heren Van 
Rossum en Hennekam hebben de 
vraag aan de orde gesteld of deze 
grens met het Amsterdam Rijnkanaal 
moet samenvallen. Uit het oogpunt 
van een logisch en helder grensbe-
loop, zoals de heer Schutte ook heeft 
betoogd, is daar wel iets voor te 
zeggen. Wij hebben dit ook wel 
overwogen. 

Gedeputeerde Staten en wij 
hebben echter in het verlengde van 
de discussie over de gemeentelijke 
herindeling van de West Betuwe èn 
vanwege de omvang van de voorge-
stelde gemeente Kesteren, gekozen 
voor een versterking van het draagvlak 
van de gemeente Buren Het amen 
dement-Franssen voorziet in een 
splitsing van de voorgestelde 
KLEM gemeente en daarin wordt de 
grens bij het Amsterdam Rijnkanaal 
gelegd. Ik zei al dat Buren dan niet 
de kern Rijswijk krijgt toegevoegd. 
Buren verliest dus dat gebied, maar 
dan komt er weer wat meer draagvlak 
bij Maurik en Lienden. Dit alles 
overwegend, kan ik mij verenigen 
met de gedachte om de grens met 
het Amsterdam-Rijnkanaal te laten 
samenvallen. 

De heer De Visser en ook anderen 
hebben gesproken over de overgang 
van het westelijk deel van de gemeen 
te Echteld naar Tiel in verband met 
industriële ontwikkelingen. Bij de 
voorbereiding is dit een ingewikkelde 
geschiedenis geweest. Gedeputeerde 
Staten van Gelderland hebben 
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voorgesteld een gebied van duizend 
hectare van het landelijke deel van 
Echteld bij Tiel te voegen, om Tiel 
aan industrieterrein te helpen. 

Dat was in overeenstemming met 
een uitnodiging van de toenmalige 
bewindsman van Binnenlandse Zaken 
in 1980. Bij de discussie inzake de 
gemeentelijke herindeling van de 
West-Betuwe was afgesproken dit 
probleem bij de gemeentelijke 
herindeling van de Midden-Betuwe 
ter discussie te stellen. Wij zijn bij de 
voorbereiding van het wetsvoorstel 
van de redenering uitgegaan, dat een 
grenscorrectie als hier aan de orde 
is, geregeld zou kunnen worden bij 
algemene maatregel van bestuur. Dat 
is mogelijk op grond van de in 
werking getreden Wet algemene 
regeling gemeentelijke indeling. 
Daarom is in het wetsvoorstel op dit 
punt van het advies van de provincie 
afgeweken. 

Tiel heeft in een uitvoerig pleidooi 
kenbaar gemaakt, dat over een jaar 
of acht nieuw industrieterrein in 
exploitatie dient te worden genomen. 
Daarover zou nu besluitvorming 
wenselijk zijn, omdat hiervoor een 
lange voorbereidingstijd nodig is. 
Reeds in het voorlopig verslag heeft 
de fractie van de PvdA geattendeerd 
op de ervaring, die wij inmiddels met 
de AMvB-procedure hebben opge-
daan, althans als het voorstellen, die 
omstreden zijn, betreft. De korte 
ervaring met deze materie leert ons, 
dat de Kamer in zo'n geval een 
wetsvoorstel wil zien. 

Nu heeft Tiel zijn claim op het 
grotere oostelijke deel van Echteld in 
de loop van de tijd teruggebracht tot 
een claim op een kleiner deel, 
namelijk een deel ten noorden van de 
rijksweg. Dit gebied wordt aangeduid 
als Medel. Het gaat nu niet meer om 
1000 hectare, maar om 400 hectare. 

Daartegen is in de gemeente 
Echteld weerstand ontstaan. Mede 
daarom vonden wij het minder 
passend om, vooruitlopend op de 
nadere gedachtenwisseling met de 
Kamer, een nota van wijziging uit te 
brengen. 

De discussie spitst zich toe op een 
paar punten. Het eerste is: is de 
ruimtelijke behoefte van Tiel wel zo 
groot dat een overgang van het 
gebied Medel gerechtvaardigd is? 
Het tweede is: is dat terrein Medel 
vanwege aspecten als grondkwaliteit 
en waterhuishouding wel geschikt 
voor een industriële bestemming? 
Het derde is: is wel voldoende 
aandacht besteed aan de belangen 

van de bewoners en de bedrijven in 
dit gebied? Dat is iets waarop in het 
bijzonder de heer Hennekam doelde. 
Immers, het grote kader van de 
industriële ontwikkeling van het 
gebied is door de provincie vastgelegd 
in het streekplan Rivierenland. Daarin 
wordt een duidelijke relatie gelegd 
met de gemeente Tiel. 

Het lijkt mij nuttig, een enkele 
opmerking te maken over de bestaan-
de hoeveelheid industrieterrein in Tiel 
en de behoefte in de naaste toekomst. 
De huidige voorraad nat industrieter-
rein, zoals het heet - dat wil zeggen: 
terrein, gelegen aan de haven -
bedraagt 6,5 ha. Daarop rusten twee 
opties, die als zij geconcretiseerd 
worden de voorraad terugbrengen 
tot nul. 

Daarnaast zal het zogenaamde 
droge industrieterrein van 40 ha, 
waarbij een optie geldt voor 9 a 10 
ha, bij een gemiddelde uitgifte van 4 
a 5 ha per jaar na acht a tien jaar 
uitgeput zijn. Het gaat daarbij om een 
gemiddelde uitgifte die de gemeente 
de afgelopen jaren gehaald heeft. 
Ook daarom zegt de gemeente Tiel: 
gelet op de voorbereidingstijd 
moeten wij daarmee snel beginnen. 
Vandaar, dat ik de aandrang van Tiel 
ook wel kan begrijpen. 

Wat de bodemgesteldheid en de 
waterbeheersing betreft, kan ik 
meedelen dat uit gegevens van de 
provincie blijkt dat die geen beletsel 
vormen voor de ontwikkelingen, die 
Tiel voor ogen heeft. 

Als ik de zaak bekijk in een iets 
groter verband zou ik het niet 
onlogisch vinden als Tiel industrieter-
rein zocht aan zijn noordflank, en wel 
aan de westkant van het Amsterdam-
Rijnkanaal. Daar is al een haven 
aanwezig. Ik heb goed geluisterd 
naar hetgeen door de verschillende 
woordvoerders naar voren is ge-
bracht. Voor mij blijft echter het 
politieke oordeel - ik hoopte dat van 
de Kamer te vernemen - niet geheel 
duidelijk. 

Op het ogenblik zie ik de noodzaak 
van de overgang van dit gebied naar 
Tiel onvoldoende in. Als dit nu niet 
duidelijker wordt, zal ik mij er nader 
op beraden. 

De heer Franssen (VVD): De 
staatssecretaris heeft gezegd dat 
informatie van de provincie hem leidt 
tot de conclusie dat met bodemge-
steldheid en waterhuishouding geen 
problemen zijn te verwachten. Mijn 
informatie - en dit verklaart voor een 
belangrijk deel de aarzeling van de 
fractie van de VVD - luidt anders. Wij 

hebben informatie over kwel die zou 
kunnen ontstaan. Ik wil de staatsse-
cretaris nu geen technische vraag 
voorleggen, maar voor de fractie van 
de VVD is het van betekenis dat 
hierover volstrekte duidelijkheid 
ontstaat, mede om af te kunnen 
wegen - los van het politieke 
oordeel - of het zoeken van een 
alternatief in noordelijke richting 
reëel is. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Volgens mijn inlichtingen zullen er 
zich geen problemen met kwel 
voordoen in het noordelijke deel van 
Medel, vlak ten zuiden van de Linge. 
Wellicht kan ik hierover in tweede 
termijn nog nadere informatie 
verschaffen. 

Ik wil nog even stilstaan bij de 
noodwet uitstel van gemeenteraads-
verkiezingen, waarmee naar mijn 
mening aanzienlijke rompslomp is 
voorkomen en een aanzienlijke 
kostenbesparing is bereikt. Dit 
voordeel kan natuurlijk alleen worden 
behouden, indien de snelle procedure 
die deze Kamer heeft willen volgen, 
ook aan de overzijde van het Binnen-
hof een passend vervolg zal krijgen. 
Wij zullen er alles aan doen om het 
de Eerste Kamer mogelijk te maken, 
hierover spoedig een besluit te 
nemen. 

Ten slotte ga ik dan nog in op 
enkele grenswijzigingen. Het amende-
ment van de heer Van Rossum strekt 
ertoe om rijksweg 52 en het verkeers-
knooppunt 'Ressen' aan de gemeente 
Eist toe te bedelen. Een zekere logica 
kan hieraan niet worden ontzegd. 
Binnen het gebied Over-Betuwe is de 
discussie hierover onder leiding van 
de provincie nog gaande. Tussen de 
betrokken gemeenten, Eist en 
Bemmel, zijn nadere afspraken 
gemaakt. Het amendement heeft 
daarom niet direct mijn voorkeur, 
maar ik moet erbij zeggen dat de 
uitwerking ervan past binnen het 
beleidsuitgangspunt, dat bij voorkeur 
herkenbare grenzen moeten worden 
gecreëerd. Dit alles leidt mij ertoe, 
het oordeel over dit amendement aan 
de Kamer over te laten. 

Het amendement-De Visser 
betreft de verlegging in oostelijke 
richting van de grens tussen Valburg 
en Eist, nabij Slijk-Ewijk, opdat de 
buurtschap Nieuwendijk onderdeel 
van de gemeente Valburg blijft. Ik 
constateer dat er verschil in opvatting 
is over de mate van oriëntatie van de 
bewoners van deze buurtschap op 
Slijk-Ewijk, dan wel Oosterhout. In 
beginsel meen ik dat de opvatting 
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van het provinciaal bestuur moet 
worden gevolgd. Het voorstel leidt 
bovendien tot een doorsnijding van 
een dichter bevolkt gebied dan was 
voorzien in het oorspronkelijke 
voorstel. Bovendien wordt de grens 
minder herkenbaar. Dat zijn nadelen 
die aan het amendement kleven. De 
consequenties zijn echter van dien 
aard dat ik ook het oordeel over dit 
amendement aan de Kamer wil 
overlaten. 

D 
De heer Hennekam (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Na een interruptie van 
mij in eerste termijn is de heer De 
Visser van de Partij van de Arbeid 
flink van leer getrokken tegen het 
CDA, in de trant van: Herindeling? 
Daar heb je ze weer! Nog een 
herindeling? Van hetzelfde laken een 
pak. Daar komen de schutters, daar 
komen ze aan. Wanneer houdt dat nu 
eens op? Voorzitter, die onrust in de 
Partij van de Arbeid kan ik mij zeer 
goed voorstellen, maar de heer De 
Visser moet het mij niet euvel duiden 
dat ik ondanks die verkapte oproep 
tot stopzetting van het parlementaire 
raderwerk de vrijheid neem, in 
tweede termijn een paar opmerkingen 
te maken. 

Ik blijf nog even bij de Partij van 
de Arbeid; een partij die, naar wij 
moeten vrezen, niet zonder belang is, 
want thans overweegt zo'n 30% van 
onze kiesgerechtigden, op die partij 
te stemmen. Daarom gaan wij niet zo 
maar voorbij aan de opvattingen van 
die partij. Ik concentreer me even 
- en daarbij kijk ik vooral de heer 
Niessen aan - op het programma van 
de Partij van de Arbeid. 

Er zijn vergaande voorstellen ter 
zake van gemeentelijke herindeling 
op het congres van de Partij van de 
Arbeid gedaan, maar die voorstellen 
hebben het niet gehaald, zo zei de 
heer Niessen. Bij mijn weten hebben 
die voorstellen het nèt niet gehaald. 
Voorzitter, de Partij van de Arbeid, 
die er altijd prat op gaat, op te 
komen voor minderheden, zal toch 
ook tegenover een minderheid in de 
eigen kring heel coulant willen zijn? 
Zij kan toch niet ontkennen dat er 
ook in haar gelederen sprake is van 
een zekere trend? 

Voorzitter! Ik wijs op een bijeen-
komst van de PvdA die nog niet zo 
lang geleden is gehouden in de 
Limburgse stad Venlo, waar voorlie-
den van de PvdA in die provincie 

geen enkele boodschap hadden aan 
de blijkbaar op stapel staande 
rigoureuze herindeling van gemeen-
ten in Noord- en Midden-Limburg. Zij 
kozen slechts voor een oplossing van 
de knelpunten en zij bevinden zich 
daarbij in gezelschap - men wist 
dat - van het CDA. 

Voorzitter! Ik heb geboeid 
geluisterd naar het trendsettend 
betoog van de Binnenlandse Zaken-
specialist van de PvdA op het vlak 
van het binnenlands bestuur in het 
algemeen en van de gemeentelijke 
herindeling in het bijzonder. Ik heb in 
dat betoog de opvatting gemist over 
en de waardering voor de houding 
aan de basis. Ik daag de heer 
Niessen uit om dat wellicht in een 
derde termijn of een andere keer 
nader aan te geven. Wat is het 
oordeel van de PvdA over het oordeel 
van haar kiezers in de betrokken 
gemeente? Wordt daaraan geen 
gewicht toegekend? 

De PvdA steunt de regering tegen 
de wil van de plaatselijke afdeling 
van de PvdA in. Wij nemen daar 
kennis van. Het is nooit weg om een 
stuk duidelijkheid te creëren, maar ik 
teken daarbij tegelijkertijd aan dat de 
illusies van menig PvdA-politicus in 
plaatselijk en provinciaal verband 
hiermee zullen zijn verstoord. Het zij 
zo. Voor de duidelijkheid wilde ik dat 
toch tegen de heer Niessen hebben 
gezegd. 

De heer Niessen (PvdA): Vroeger 
noemden wij zo iets in onze beweging 
populisme. Ik wil er de heer Hennekam 
alleen even op wijzen dat de basis bij 
ons een verkiezingsprogram vaststeld. 
Daar hebben wij vandaag een 
uitgebreide exegese over gehouden. 
Daar zal hij toch de komende jaren 
mee moeten leven, met alle respect 
dat ook wij natuurlijk hebben voor 
minderheden. 

De heer Hennekam (CDA): Dat 
betekent, Voorzitter, dat de bases 
van de PvdA in al die gemeenten die 
nog onder de loep genomen moeten 
worden, nu al weten wat er met hun 
opvatting zal gebeuren. Het recente 
verleden getuigt daarvan en ook de 
opvatting van de PvdA geeft geen 
ruimte voor een andere conclusie. 

Voorzitter! In eerste termijn is 
gesproken over de mening van de 
provincie over deze kwestie. 

Genoemd werd zelfs een gedepu-
teerde die is opgeklommen tot de 
rang van directeur-generaal binnen-
lands bestuur. Er is ook verwezen 
naar allerlei rapporten. Dat kan wel 

zo zijn, maar dat ontslaat de fracties 
in dit huis niet van een eigen verant-
woordelijkheid. Ook de CDA-fractie 
wenst daaraan zwaar gewicht toe te 
kennen. Zij kent niet alleen zwaar 
gewicht toe aan die eigen verantwoor-
delijkheid, maar ook aan de verant-
woordelijkheid die is gebaseerd op 
het verkiezingsprogramma. Zij 
luistert daarbij vooral naar wat de 
bevolking wil. Ik zeg niet dat dat 
altijd moet worden gehonoreerd, 
maar je moet wel van goeden huize 
komen, wil je dat doorkruisen. 
Uiteindelijk weten die mensen het 
beste waar zij over praten. 

Voorzitter! Het was al duidelijk dat 
het CDA een voorstander is van een 
algemene benadering, waarbij de 
streeksgewijze grootschalige aanpak 
niet voorop moet staan. In de praktijk 
leidt dat immers altijd tot een grotere 
schaal dan nodig is. De CDA-fractie 
is voorstander van een aanpak van de 
knelpunten. 

Ook bij het wetsontwerp voor de 
Midden-Betuwe kan men in feite 
spreken van een grootscheepse 
herindeling, waarbij bepaalde 
gemeenten die anders wellicht niet in 
de beschouwing zouden worden 
betrokken - ik noem Valburg - toch 
enigszins het slachtoffer zijn van 
deze herindelingsoperatie, die een 
typisch produkt is van een denktrant 
die wij achter ons hebben liggen. 

Ik kom tot het betoog van de 
minister. Ik dank hem voor zijn 
antwoord. Wij waarderen het dat hij 
zich in zijn eerste herindelingsdebat 
zo kranig heeft geweerd. Het is 
duidelijk dat daar nog een zekere 
aarzelende topografische verkenning 
bij hoort. Dat hoort echter bij dit vak, 
bij de herindelingen. 

Collega Van der Heijden heeft al 
gezegd: het is toch wel een gemiste 
kans. Ook mij moet dat van het hart. 
Deze minister laat zich wel eens 
voorstaan op duidelijke uitspraken. 
Wij kennen hem eigenlijk niet anders. 
Toch vond ik hem bij dit thema wat 
vaag. Wij verwachten van een jonge 
minister, die pas nog heeft gezegd 
dat het niet om de poppetjes maar 
om het beleid gaat, natuurlijk geen 
allesomvattende nieuwe conceptie 
van het binnenlands bestuur. Dat zou 
irreëel zijn. Dat doen wij dan ook 
niet. 

Wij verwachten echter wel dat hij 
zich gevoelig toont en dat hij een 
soort antenne heeft waarmee hij de 
signalen opvangt die vanuit het land 
- en ook vanuit de achterban van de 
minister - worden uitgezonden, 
teineinde op die manier tot een 
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bundeling en een eigentijdse melodie 
te kunnen komen. Ook de minister zal 
waarschijnlijk niet willen ontkennen 
dat deze ontwikkeling zich voordoet. 
Met de opmerking dat 10.000 geen 
valbijl is, maar een ijkpunt, schieten 
wij in de praktijk heel weinig op. Het 
helpt ons in elk geval niet verder, 
vrees ik. 

Dan de onderdelen zelf. Alleerst 
Kesteren. Het siert de minister - ik 
zeg dit met nadruk - dat hij de 
samenvoeging van de vier gemeenten 
voor zijn rekening wil nemen, dus dat 
hij wil verdedigen wat in het bijzonder 
door GS is geconcipieerd. De 
argumenten die de minister daarbij 
hanteert, zijn echter niet de allersterk-
ste. Wij zijn en blijven dan ook zo vrij, 
onze eigen opvattingen ter zake te 
hebben. Wij doen dat zeker, nu de 
minister heeft gezegd dat hij het 
oordeel aan de Kamer laat. Dat is erg 
vriendelijk. Wij persisteren dan ook 
bij een splitsing van de KLEM-ge-
meente. Het is verheugend dat de 
staatssecretaris - ik dank hem 
overigens voor zijn uitvoerige 
financiële toelichting - in de gesplitste 
gemeente bij Maurik/Lienden bij 
nader inzien het kanaal als grens zeer 
wel acceptabel vindt. 

Ik ga naar de andere kant, naar 
Eist. De minister sprak daarbij over 
hetgeen in het wetsontwerp wordt 
voorgesteld, mèt de kernen Driel, 
Heteren en Oosterhout. Hij keek van 
hoog op de kaart neer, als zat hij in 
een helicopter. Hij zei: dat toont een 
mooie buffer. Ik voeg hieraan toe dat 
de alledaagse beleving van de burger 
echter wat dichter bij het maaiveld 
ligt. Het gaat dan vooral om de 
samenhang van de verschillende 
gebieden. Ik heb de minister dan ook 
vooral gevraagd, waarop Oosterhout 
zich oriënteert. Is dat meer op Lent 
dan op de gemeente Valburg? Wat 
zijn de argumenten op grond 
waarvan de minister heeft gekozen 
voor de overgang van Oosterhout 
naar de gemeente Eist? 

Ik heb overigens geconstateerd 
dat, buiten enkele kleine partijen, de 
grote partijen vandaag in het geheel 
niet hebben gerept over de positie 
van Oosterhout. 

Ik kom tot wellicht het moeilijkste 
onderdeel van het wetsontwerp. Ik 
geef dat op voorhand toe. Het betreft 
de gemeente Valburg. De minster 
heeft enkele opmerkingen gemaakt 
over het voorstel dat ten aanzien van 
Valburg in het ontwerp is opgenomen. 
Hij heeft gezegd dat om tal van 
redenen - hij heeft die overigens niet 

nader aangeduid - een combinatie 
van Valburg, Dodewaard en Heteren 
te verkiezen zou zijn boven het 
alternatief dat in een amendement is 
opgenomen. Hij heeft ook het woord 
'kerncentrale' gebruikt. Hij zei dat die 
in een groter draagvlak beter zou 
worden bestuurd. Ik waag te betwij-
felen of dat in een groter draagvlak 
beter zou gaan. Trouwens, doet 
Dodewaard het alleen dan zo slecht? 
Ik heb overigens ook over Dodewaard 
geen opmerkingen mogen horen. 

De minister ging in de aanval 
tegen het amendement-Hennekam. 
dat is zijn goed recht. Wij bestrijden 
dat niet. Toen hij in de aanval ging 
tegen het amendement, heeft hij toch 
het argument van het getal primair 
gesteld. Hij heeft dat nader aangege-
ven, maar het bleef het argument van 
het getal. Hij hanteerde ook het 
argument van het draagvlak. Ik zie nu 
even af van het feit dat hij de 
rijksweg zo logisch vindt. 

Het is dan echter niet logisch om 
de grens in het wetsvoorstel een 
kilometer oostelijk daarvan te 
leggen. Maar goed, de argumenten 
waren het draagvlak en het getal. Dat 
zijn blijkbaar toch voornamelijk en 
wellicht uitsluitend de doorslaggeven 
de argumenten. Wij bestreuren dat. 
Wij hebben geen woord mogen 
horen over de argumenten die wij 
hebben aangedragen voor het 
alternatief. Wij hebben ook geen 
woord gehoord over de opvattingen 
ter plaatse. 

Ik heb eerder reeds gezegd, dat de 
PvdA in Heteren klip en klaar is in 
haar opvattingen: zij vindt dat 
Heteren zelfstandig moet blijven. 
Maar in de richting van de minister, 
die zoals werd gezegd, mede het 
VVD-programma heeft geschreven, 
wil ik de opmerking maken dat ook 
de VVD-afdeling te Heteren een 
warm pleitbezorger is voor het 
zelfstandig voortbestaan van de 
gemeente Heteren.... 

Minister De Korte: Wie is dit niet? 

De heer Hennekam (CDA): In die 
gemeente wordt in elk geval het 
VVD-programma zo uitgelegd, dat 
een zelfstandig voortbestaan van 
Heteren - het is immers geen 
lilliputter-gemeente met haar 8500 
inwoners - zeer wel is te verdedigen. 

Voorzitter! Het zal u duidelijk zijn 
dat wi j , ondanks de toch zware 
woorden van de minister - hij 
ontraadde het amendement-Henne-
kam immers met klem - , blijven bij 
de wens om Heteren zelfstandig te 

laten. Wij zijn geenszins overtuigd 
door de argumentatie om alleen te 
kiezen voor Valburg-groot. Wij zullen 
dus geen gehoor geven aan het 
pleidooi van de minister - hij zal dit 
willen respecteren; ik heb hierover al 
in eerste termijn gesproken - om het 
amendement in te trekken, hoe 
begrijpelijk dit pleidooi van zijn kant 
ook is. Wij handhaven dit amende-
ment derhalve. 

Voorzitter! Ik wil vervolgens een 
opmerking maken over Medel. De 
staatssecretaris heeft hier over 
gesproken. Hij zei dat het huidige 
natte gedeelte van het industrieterrein 
in Teil nog 6,5 ha bedraagt. Er zijn 
twee opties en als die worden 
genomen, resteert er niets meer, 
aldus de staatssecretaris. Nu, het 
gaat bij de capaciteitsmeting 
natuurlijk om objectieve cijfers. Ik 
heb dit ter plekke niet gemeten en ik 
kan het waarheidsgehalte van opties 
niet doorgronden. Ik wil alleen maar 
aangeven dat wij vanuit de belangen-
gemeenschap Medel en vanuit de 
Gelderse maatschappij voor landbouw 
berichten hebben ontvangen, op 
grond waarvan tot heel wat meer 
hectaren wordt gekomen die onbenut 
zijn. 

Het schrijven zal de staatssecretaris 
wellicht kennen. Men komt daar niet 
uit op 6 maar op 47 ha nat industrie-
terrein, voornamelijk omdat blijkbaar 
een glasfabriek - De Maas - bereid 
zou zijn om 35 ha nat industrieterrein 
te verkopen. Als dit zo is, dan is die 
capaciteitsvergelijking een heel 
andere dan die van de staatssecreta-
ris. Wij nemen kennis van en kunnen 
begrip hebben voor het oordeel 
van de staatssecretaris, dat thans de 
noodzaak van overgang van Medel 
naar Tiel niet is aangetoond. 

De heer Franssen (VVD): Voorzitter! 
Ik zou de heer Hennekam op dit punt 
graag de volgende vraag willen 
stellen. Vindt hij het een terechte 
overweging, voor de bepaling van 
zijn standpunt, dat in dit geval 
particuliere eigendom als uitgangs-
punt wordt genomen in plaats van 
gronden die in eigendom zijn bij de 
gemeente en waarop de staatssecre-
taris zijn cijfers heeft gebaseerd? 

De heer Hennekam (CDA): Ik heb 
het ook met de nodige voorzichtigheid 
naar voren gebracht, mijnheer de 
Voorzitter. Ik heb gezegd dat ik niet 
ter plekke ga meten en ook niet het 
realiteitsgehalte van die zaken kan 
doorgronden. Ik meld slechts dat ons 
een schrijven heeft bereikt, met 
daarin heel wat andere getallen. 
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Waar hier staat dat wellicht die 35 ha 
bruikbaar zouden zijn, wordt daaraan 
in de brief die ik heb, uitdrukkelijk 
toegevoegd dat de bereidheid zou 
bestaan om die ook te verkopen. Dan 
is het al minder theorie en meer 
praktijk. Misschien kan de staatsse-
cretaris hierover in tweede instantie 
een opmerking maken. 

Voorzitter! Ik kom tot een afronding. 
De Kamer heeft vanmiddag besloten 
- u heeft dit zoeven herhaalt - dat de 
stemmingen over de amendementen 
(daar gaat het immers in feite om) 
pas op 7 mei zullen plaatsvinden. Op 
zich kan ik mij best voorstellen, dat 
dit jammer is voor degenen die 
vanuit de Betuwe vandaag hier 
naartoe zijn gekomen. Gelet echter 
op de standpuntbepalingen vandaag, 
lijkt dit toch slechts een formaliteit. 
De strijd is, denk ik, gestreden. 
Daarom mogen, wat ons betreft, nu 
in de Betuwe de vlaggen uit voor de 
splitsing van de KLEM-gemeente en 
kan in Heteren het gewenste vuurwerk 
worden afgestoken! 

D 
De heer Van Rossum (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
minister en de staatssecretaris voor 
de beantwoording. Collega Schutte 
dank ik voor de bijzonder vriendelijke 
woorden die hij aan het eind van zijn 
betoog over de Betuwe aan mijn 
adres heeft gericht. 

Wat de Betuwe zelf betreft, denk 
ik dat wij vanavond al een heel eind 
zijn opgeschoten. De KLEM-gemeente 
worden gesplitst; deze minister en 
deze staatssecretaris zullen zich daar 
in elk geval niet tegen verzetten. Ik 
denk dan ook, dat wij daar niet te 
veel woorden meer aan moeten 
besteden. 

Wat betreft de gemeente Heteren 
moet ik zeggen, dat ik de argumentatie 
niet helemaal heb begrepen. De 
minister zegt dat de nieuwe gemeente 
Valburg een duidelijk centrum heeft 
in Zetten. 

Als ik het goed begrepen heb, is 
Zetten helemaal niet het centrum, 
want het gemeentehuis ligt in 
Andelst. En het gemeentehuis in 
Andelst ligt nogal zuidelijk. Als je nu 
van de kern Heteren - dus niet van 
de gemeente - langs nogal wonderlij-
ke wegen naar het gemeentehuis 
moet om een aangifte van een 
geboorte te doen of een paspoort of 
rijbewijs moet halen, dan zijn daar 
toch moeilijkheden. Die argumentatie 
spreekt mij dus helemaal niet aan. Ik 

vind dat argument zelfs contraproduc-
tief. Ik meen dan ook dat de minister 
daar naar moet kijken. 

Een tweede punt betreft het 
inwoneraantal. Ik heb daar altijd al 
moeite mee gehad. Over dit punt is 
destijds aan de provincie geschreven 
en het komt iedere keer weer terug 
omdat de provincies er terecht 
rekening mee houden. Zij gebruiken 
het dan misschien wat meer ais 
valbijl dan als ijkpunt. De minister 
bedoelt ijkpunt. Op zich zelf ben ik 
daar dankbaar voor. Als het een 
ijkpunt is, dan is het getal van 8500 
ook een goed uitgangspunt voor een 
gemeente. Dat kan dan voor Heteren 
het geval zijn. 

Een ander punt betreft de gemeen-
telijke grenzen. De staatssecretaris is 
hierop ingegaan. Op 13 april 1983 is 
hierover een motie ingediend en later 
met vrijwel algemene stemmen 
aangenomen. Het wetsvoorstel waar 
wij nu over spreken, is op 30 augustus 
1985 ingediend. Bij het aannemen 
van die motie heeft wijlen minister 
Rietkerk duidelijk beloofd, dat hij die 
herkenbare grenzen aan de provincies 
zou doen weten. Ik neem aan, dat er 
een circulaire naar de provincies is 
gegaan, maar dat de provincies wel 
rekening houden met 10.000 maar 
niet met die duidelijke grensomschrij-
ving. Ik kan daar in ieder geval tot op 
heden niets van terugvinden. 
Misschien kan er een zeker effect 
uitgaan voor de provincies als wij dit 
bij amendement aannemen. Dan 
hebben wij die winst geboekt. 

Ik heb nog een punt over Medel, 
dat nogal omstreden is. Dat komt uit 
de schriftelijke stukken naar voren en 
uit de benadering van de verschillende 
gemeenten. Echteld heeft ons 
benaderd, evenals Tiel. Wij hebben 
daarover zeer uitvoerige stukken 
gekregen die nogal tegenstrijdig zijn. 
Als je het dan niet meer weet, moet 
je je uiteraard gaan oriënteren. 

Ik heb mij duidelijk georiënteerd 
bij het polderdistrict. Er bevinden 
zich daar duidelijk meanderende 
kronkels uit het begin van onze 
jaartelling en misschien zelfs van 
daarvoor. In ieder geval was het 
daar, voordat er dijken waren, een 
meanderend beeld. Daarom zijn er 
allerlei zandlagen die ernstige kwel 
veroorzaken. Dat is ook bewezen 
toen men de oostelijke dijk van het 
Betuwepand aanlegde. Men heeft 
toen geworsteld met enorme kwel. 
Dat is inmiddels ook tot de burge-
meester van Tiel doorgedrongen, 
want hij heeft zijn haven nu opgescho-
ven van de sluis naar 1300 meter 

noordelijk van de sluis. Ik meen, dat 
die haven dan zo dicht bij de Linge 
komt, dat het landschappelijk 
moeilijk wordt om daar een haven te 
maken. Hij moet dan wel over de 
Linge heenspringen. 

Door de nieuwe brug die er 
gekomen is, heeft hij een duidelijke 
verbinding met het industrieterrein 
waar nu de natte industrie is geves-
tigd. Daar is kennelijk nog wel enige 
ruimte. Ik meen, dat op het plaatsje 
dat de gemeente Tiel nu wil hebben, 
nooit natte industrie zal komen. Het 
is dan wat wonderlijk om het nu al 
toe te delen. Dat kan beter door 
middel van een algemene maatregel 
van bestuur aan de Kamer worden 
voorgelegd, zoals de staatssecretaris 
ons ook al heeft uitgelegd. Te zijner 
tijd kan de Kamer dan oordelen of 
dat zijn beslag kan krijgen. 

De benadering van de staatssecre-
taris over de grens bij rijksweg 52 
heeft mij alleen maar goed gedaan. Ik 
denk dat de Kamer wel raad zal 
weten met deze uitspraken. Ik ben in 
ieder geval blij met de benadering 
van de minister over de splitsing van 
de KLEM-gemeente en ik zie het 
besluit over Heteren met belangsteL 
ling tegemoet. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun beantwoording. Het 
antwoord van de minister heeft mij 
aangenaam getroffen. Hij heeft een 
concretere invulling gegeven van het 
begrip 'marginale toetsing'. Hij heeft 
het praktijkvoorbeeld van de KLEM-
gemeente gegeven. De minister heeft 
gezegd dat via amendering alternatie-
ven aan de orde kunnen komen, als 
men maar blijft binnen de criteria 
voor het desbetreffende herindelings-
plan. Op zich zelf vind ik dat een 
duidelijk winstpunt. Het blijkt wel, dat 
men dan nog heel wat kan doen. 

Deze uitspraken hebben wel tot 
gevolg, dat de Kamer mag verlangen 
dat ook vanaf het begin van de 
indiening van een wetsvoorstel, 
voldoende informatie voor beoorde-
ling aan de Kamer wordt overgelegd. 
Iets dergelijks heb ik al eens gevraagd 
bij de behandeling van de herindeling 
van de Krimpenerwaard. Toen is op 
mijn vraag bevestigend geantwoord, 
zij het dat over de juiste invulling nog 
nagedacht zou worden. Naar mijn 
mening zal het nodig zijn, dat de 
memorie van toelichting voortaan 
meer uitvoerig is, dan nu het geval is. 

Ik heb ook waardering voor het 
antwoord van de minister over de 
herindeling van het oostelijk gebied. 
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Het ging hierbij vooral om de 
plaatsen Eist en Heteren. Ik had de 
voorkeur uitgesproken voor een 
zelfstandig Heteren. De minister is 
echter met behoorlijke tegenargu-
menten gekomen. Mij sprak bijzonder 
aan wat hij zei over de bufferfunctie 
van Eist in het belangrijke gebied 
tussen Arnhem en Nijmegen. Ik zal 
alle argumenten nog eens op een rij 
zetten, maar wil nu wel zeggen dat 
de minister meer duidelijke argumen-
tatie heeft geboden dat in de 
schriftelijke stukken naar voren 
kwam. 

D 
De heer De Visser (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil nog iets zeggen 
over de marginale toetsing, omdat de 
heer Hennekam hierover zo nadruk-
kelijk heeft gesproken. 

Ik stel nog eens vast, dat de 
meerderheid van de Kamer in de 
discussie van 11 maart 1985 over 
een drietal zaken duidelijke afspraken 
heeft gemaakt. 

1. De Kamer heeft criteria 
vastgelegd waaraan gemeentelijke 
herindeling getoetst kan worden. In 
mijn eerste termijn heb ik al enkele 
criteria genoemd. Destijds zijn er 
door ons ongeveer negen genoemd. 

2. Voorts hebben wij gezegd dat 
de minister van Binnenlandse Zaken 
moet bezien of de provinciale 
plannen en procedures voldoen aan 
de wettelijke voorschriften en aan de 
algemene uitgangspunten op grond 
waarvan hij een wetsvoorstel opstelt. 

3. Niet alleen het kabinet, maar 
ook het parlement betracht terughou-
dendheid bij de toetsing van de 
provinciale voorstellen. Parlement en 
kabinet hebben door middel van deze 
notitie het algemeen beleid ten 
aanzien van gemeentelijke herindeling 
vastgelegd en dan liggen ook de 
grenzen van het beleid vast. De 
wetgever zou zich dan tot toetsing 
daaraan kunnen beperken. 

Voorzitter! Die afspraken zijn naar 
mijn gevoel door de regering niet ter 
discussie gebracht. 

Zij staan nog steeds op dat 
standpunt, evenals mijn partij. 

De heer Hennekam zei dat de 
afdeling Heteren van de Partij van de 
Arbeid daar gloeiend tegen is. Een 
groot aantal afdelingen van mijn 
partij in kleinere gemeenten is daar 
inderdaad tegen. Collega Niessen 
heeft al gezegd dat wij een partijpro-
gramma hebben waaraan wij ons 
plegen te houden. Dat doen sommige 

partijen niet altijd, maar wij doen dat 
meestal wel. Over dat punt kan geen 
enkel misverstand bestaan. Wij 
hebben met onze afdelingen gespro-
ken. Zij begrijpen dat. Op de vraag of 
ik Heteren geen zelfstandigheid gun, 
moet ik antwoorden dat ik dat 
uiteraard wel doe. Als het amende-
ment over Heteren zou worden 
aangenomen door deze Kamer, zal ik 
graag hun uitnodiging om te komen 
feestvieren aanvaarden. Ik raad deze 
gemeente echt aan, de vuurpijlen en 
gillende keukenmeiden toch nog 
even droog te houden, want over de 
amendementen zal toch nog moeten 
worden gestemd. Ik ben nog steeds 
heel benieuwd naar het standpunt 
van de regering. Als ik het goed heb 
begrepen, zullen de stemmingen 
over dit wetsvoorstel op 7 mei 
gehouden worden. Dus, niet al te 
snel reageren! 

De heer Hennekam (CDA): Ik ben 
toch nieuwsgierig naar de inborst van 
de Partij van de Arbeid. Er moet in 
uw gelederen toch iets gebeurd zijn. 
Het komt toch niet uit de lucht vallen 
dat zo'n grote minderheid op het 
congres probeert het programma op 
dit punt te veranderen. Het komt 
toch niet uit de lucht vallen dat er in 
Limburg van een werkelijk forse 
koerswijziging sprake is, wat de Partij 
van de Arbeid betreft. Waarop stoelt 
deze opmerking dan? Heeft u 
daarvoor gevoel, want daar gaat het 
om. 

De heer De Visser (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Natuurlijk hebben wij 
daarvoor gevoel. De heer Niessen 
heeft dat schitterend vertolkt. Hij 
heeft daar precies gezegd hoe wij de 
uitspraken van ons congres serieus 
nemen en hoe wij die interpreteren. 
Nu de heer Hennekam toch persisteert 
op deze materie, moet mij een andere 
zaak van het hart Hij zegt dat het 
CDA zich volledig achter de basis van 
het partijprogramma stelt. Het CDA 
bestaat mijn inziens toch ook nog uit 
andere bestuurders. 

Ik dacht dat er ook nog provinciale 
besturen waren. Zou het niet verstan-
dig zijn wanneer de fractie van het 
CDA nog eens indringend zou gaan 
praten met een aantal provinciale 
bestuurders? Ik meen dat de provincie 
Gelderland een vrij groot aantal 
CDA'ers heeft. Als deze 'op' zijn, dan 
kan hij het ook nog eens bij de 
provincie Limburg proberen, daar 
heeft het CDA er ook nog een paar. 
Laat de heer Hennekam maar eens 
met hen praten, voordat hij ons lastig 

valt met opmerkingen over hoe wij 
met onze partijgenoten moeten 
omgaan. 

Voorts heb ik nog een vraag 
gesteld over de verkorte procedure 
die het ministerie van Binnenlandse 
Zaken ons al een aantal jaren heeft 
toegezegd. Ik heb op die vraag nog 
geen antwoord gekregen. Ik herinner 
mij dat de laatste toezegging was dat 
in april van dit jaar een dergelijk 
voorstel de Raad van State zou 
bereiken. Graag hoor ik alsnog van 
de minister of dit nog doorgaat en 
hoever het met de procedure is. 

Ten slotte wil ik nog een aantal 
opmerkingen maken over de amende-
menten. Ik ben het volledig eens met 
de regering dat marginale toetsing 
wat het amendement betreffende de 
KLEM-gemeente betreft inderdaad 
twee modellen mogelijk maakt. 

Wij scharen ons graag achter het 
voorstel om de KLEM-gemeente te 
splitsen in twee gemeenten. Wij 
achten dat ook binnen de criteria die 
wij zelf hanteren zeer wel mogelijk. 
Wij hebben dat ook al in de schriftelijke 
voorbereiding laten doorklinken. 

Wat Tiel betreft en de uitbreiding 
die er wellicht moet komen op het 
grondgebied van Echteld, wil ik op dit 
moment toch aan mijn collega 
Franssen, die een amendement door 
Binnenlandse Zaken heeft laten 
voorbereiden, vragen of hij nog van 
plan is dat amendement in te dienen. 
Wanneer hij dat niet zou doen, zal 
mijn fractie dat amendement alsnog 
indienen. Ik gun de heer Franssen ' 
natuurlijk graag de eer om dat het 
eerst te doen, ook gezien de hele 
procedure. Ik zeg echter nu al bij 
voorbaat dat, mocht hij het niet 
doen, mijn fractie het zal doen. 

Wij gaan er namelijk van uit dat je, 
of er nu nog 5 of 10 of 15 hectare 
beschikbaar is op dat terrein, praat 
over de wat langere termijn als je een 
streekplan serieus neemt. Dan praat 
je over ontwikkelingen van 12, 15, 20 
jaar. In dat streekplan lees je dan dat 
Tiel - alle gemeentebesturen zijn het 
daarover eens - het industriële 
centrum is van die streek. Welnu, ik 
meen dat je er dan verstandig aan 
doet in ieder geval geen blokkades 
op te werpen om de ontwikkeling van 
Tiel ook alle kansen te geven. 

Wij zijn bijzonder verheugd dat 
ook de twee meer technische 
grenscorrecties in de vorm van het 
hanteren van de natuurlijke grenzen, 
het Amsterdam-Rijnkanaal en 
rijksweg 52, door de regering aan de 
Kamer worden overgelaten. Welnu, 
mijn fractie staat achter deze twee 
amendementen. 
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De Visser 

Ik kom bij het amendement over 
Heteren. Ik vind dat de regering zich 
nu in tweede termijn toch wat 
helderder daarover moet uitspreken 
dan zij in eerste termijn heeft gedaan. 
Het gaat erom dat dit amendement 
duidelijk in strijd is met het gemeente-
lijke herindelingsbeleid zoals dat tot 
nu toe is gevoerd en zoals het in de 
Kamer altijd een meerderheid heeft 
gehad. Mocht blijken dat deze 
kamermeerderheid er op dit moment 
niet meer is door aanneming van het 
amendement over Heteren, dan wil ik 
toch van de regering een helder 
standpunt. 

De heer Van Rossum (SGP): Bent u 
ook bij de behandeling van de 
Krimpenerwaard en van Zuid-Limburg 
geweest? Wij hebben toen nogal wat 
amendementen gehad die onder de 
grens van de 10.000 daalden. 

De heer De Visser (PvdA): Nu wordt 
het echt heel moeilijk. Ik heb u 
daarnet een citaat van mijn collega 
Stoffelen bij de beleidsdiscussie 
voorgelezen. Daarin heb ik een- en 
andermaal gezegd dat die 10.000 
geen valbijl is. Dat kan onder 
bepaalde omstandigheden best, 
maar je moet het natuurlijk altijd 
bezien in het totaal van de hele regio 
waarover je dan spreekt. In dit geval 
gaat het dus niet op. Ik ben het dan 
ook volstrekt met de minister eens, 
dat een dergelijk amendement 
duidelijk een inbreuk is en in strijd is 
met zijn eigen beleid. Ik vind dat de 
minister - ik benijd hem er niet om; 
het is de eerste keer dat hij met 
zoiets te maken krijgt en nu ineens 
zo'n klus! - er niet omheen kan zijn 
standpunt op dit punt helder weer te 
geven. 

Het gaat erom, of wij na vandaag 
nog inderdaad een gemeentelijk 
herindelingsbeleid hebben zoals wij 
dat de afgelopen jaren hebben 
gekend. Als het antwoord daarop 
'neen' is, dan beginnen wij weer van 
voren af aan en dan moet de regering 
opnieuw komen met wat dan wel 
haar beleid is en dan moeten wij 
opnieuw een discussie voeren, zoals 
wij dat op 11 maart 1985 hebben 
gedaan. Ik ben dan heel benieuwd, 
wat daaruit komt. Tot nu toe weet ik 
dat de regering dat standpunt nog 
niet heeft. Ik ben dus heel benieuwd, 
wat zij in tweede termijn gaat 
zeggen. Ik wens de minister daarbij 
heel sterke knieën en een sterke rug 
toe. 

D 
De heer Franssen (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! In tweede termijn 
heeft, aan het slot van zijn betoog, de 
heer Hennekam het herindelingsbe-
leid versmalt tot het aanreiken van de 
vlaggestok in Lienden en het aanrei-
ken van de lucifer in Heteren. Dat 
verklaart het verschil van opvatting 
tussen de CDA-fractie en de VVD-
fractie en het verklaart ook mijn dank 
aan de bewindslieden voor de 
zakelijke wijze, waarop zij de opmer-
kingen uit de Kamer tegemoet zijn 
getreden. 

Laat er geen verschil van mening 
over bestaan, dat tussen de minister 
en de staatssecretaris en mijn fractie 
geen verschil van opvatting bestaat 
over de vraag, of de provincie tot een 
zorgvuldige afweging van mogelijke 
varianten van herindeling is gekomen. 
Het antwoord daarop luidt bevesti-
gend. Dat betekent wel dat op het 
moment dat je tot een afweging 
komt in de praktijk - zeker in het 
geval van dit voorstel - heel helder 
moet zijn, op grond van welke criteria 
je tot beslissing A dan wel B komt. Er 
zijn criteria voor het herindelingsbe-
leid vastgelegd. Op basis daarvan 
komt de minister tot de conclusie dat 
het amendement om de gemeenten 
in het zogenaamde KLEM-gebied te 
delen, niet strijdig is met de criteria 
voor het herindelingsbeleid. 

Aanvaarding van het amendement 
geschiedt op basis van opportuniteits-
overwegingen, welke dat dan ook 
mogen zijn. In het geval toepassing 
van de criteria plaatsvindt bij de 
HEDOVA-constructie en het weghalen 
daaruit van Heteren, zegt de minister: 
ik zie dat als strijdig met de kern van 
het wetsvoorstel; ik verzoek u toch 
met enige klem, dit amendement niet 
te aanvaarden. 

De minister heeft daarbij in de 
grond van de zaak twee argumenten 
ter tafel gelegd: het inwonercriterium 
en de streekfunctie. Hij zegt: op het 
moment dat je constateert dat een 
gemeente onder de 10.000 inwoners 
komt, is er op zichzelf al reden 
genoeg om het voortbestaan van de 
gemeente als zelfstandige gemeente 
ter discussie te stellen. Akkoord. Dan 
kun je ook - met als gegeven dat je 
de 10.000-inwonersgrens niet als 
valbijl maar als ijkpunt hanteert -
onder omstandigheden tot de 
conclusie komen dat in het onderha-
vige geval de zelfstandigheid kan 
worden gecontinueerd. 

Door de minister is na het inwo-
nercriterium de toekomstige positie 
van Heteren ter tafel gebracht. 
Daarbij is nu juist in eerste termijn 
aan de orde gekomen dat in het 
vigerende streekplan de bufferfunctie 
van het betrokken gebied tussen de 
stedelijke agglomeraties Arnhem en 
Nijmegen sterk is aangezet, doch 
daarnaast ook dat in het ontwerp-
streekplan zoals dat nu door het 
provinciaal bestuur ter tafel is 
gebracht, die bufferfunctie in ieder 
geval wordt gerelativeerd. 

Dat brengt mij - los van het 
gegeven dat op zichzelf het argument 
van de grens van rijksweg 75 een 
steekhoudend argument is - tot de 
conclusie dat de minister, die 
enerzijds op basis van opportuniteit 
het KLEM-amendement aanvaardt, 
anderzijds met hantering van 
dezelfde criteria voor mijn fractie 
bepaald nog niet voldoende overtuigd 
is geweest om ook maar een begin 
van acceptatie van zijn gedachten te 
krijgen om niet tot zelfstandigheid 
van Heteren over te gaan. 

Ik moet derhalve op basis van de 
tot nu toe overgelegde gegevens, tot 
geen andere conclusie komen dan 
dat blijkbaar de VVD-fractie tot op 
heden de juiste weg heeft bewandeld 
om in de concrete omstandigheden 
een amendement te ondertekenen 
om Heteren zelfstandig te laten. 

Moet ik dan maar de conclusie 
trekken dat indien het geamendeerde 
voorstel wordt aangenomen het 
KLEM-amendement en ook het 
amendement Heteren zelfstandig 
wordt aanvaard, daarmee de uit-
gangspunten voor het herindelingsbe-
leid, zoals die in deze kabinetsperiode 
door de VVD-fractie zijn aangehan-
gen, worden verlaten. Het tegendeel 
is het geval. Wie daar, zoals de heer 
Hennekam in tweede termijn even 
poogde, achterbannen bij probeert te 
halen om verdeeldheid in die kringen 
te zaaien, zal wat dat betreft op 
slechte bodem vruchten proberen te 
zoeken. 

Voor ons was dit beleid, voor ons 
is het verkiezingsprogram, waaraan 
de minister een belangwekkende 
bijdrage heeft geleverd, uitgangspunt, 
ook voor de gesprekken na 21 mei. 
Als in dit concrete geval een zakelijk 
verschil van mening optreedt, is dat 
slechts een zakelijk verschil van 
mening, niet meer en ook niet 
minder. 

De staatssecretaris heeft over 
Heteren gezegd dat het eigenlijk 
aankomt op een politiek oordeel. 
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Franssen 

Waarom is de regering daar dan niet 
mee gekomen? De regering heeft in 
1980 immers de opdracht geformu-
leerd aan het provinciaal bestuur met 
inachtneming van het vigerend 
streekplan om Medel in de herindeling 
te betrekken. Daarmee komt men nu 
niet. De staatssecretaris kan nu best 
zeggen dat hij die vette kluif op het 
bordje van de Kamer legt en dat die 
dan maar moet beslissen, maar het 
zou mij toch wat waard zijn om 
nadere gegevens op dit punt te 
krijgen alvorens tot een eindoordeel te 
komen. Wat zijn de reële mogelijkhe-
den voor Tiel om westelijk van het 
Amsterdam-Rijnkanaal meer in 
noordelijke richting tot uitbreiding van 
industrie te komen? Wat is nu exact 
aan de hand met die kwelvorming? De 
cijfers die collega Hennekam heeft 
genoemd, behoef ik niet te verifiëren. 
Als je naar het betrokken gebied 
westelijk kijkt, zie je dat de gebieden 
die te koop zijn op de meest onvoor-
delige plekken in het natte industrie-
gebied liggen en derhalve moeilijk 
verkoopbaar zijn en dus voor de 
gemeente geen uitgangspunt kunnen 
vormen om daarop voor de toekomst 
beleid te voeren. 

Derhalve worden er mogelijkheden 
in noordelijke richting genoemd. Er 
zijn ook kwelsituaties. Als de algeme-
ne maatregel van bestuur-constructie 
wordt gekozen, welke termijnen 
moeten daarbij dan in acht worden 
genomen? Immers, gegeven het feit 
dat er twee opties zijn met 6,5 
hectare die als ze ingevuld worden, 
ons weer op het punt nul doen 
uitkomen, kan een en ander betekenen 
dat men binnen enkele maanden met 
een algemene maatregel van bestuur 
moet komen. Ook op dat punt is dus 
voor mijn fractie duidelijkheid nodig 
alvorens wij een eindoordeel hierover 
kunnen geven. 

De heer De Visser (PvdA): Ik heb 
begrepen dat de heer Franssen op dit 
moment geen amendement over dit 
punt wil indienen. Is dat juist? 

De heer Franssen (VVD): Op dit 
moment nog niet, maar ik sluit niet 
uit dat de beantwoording van de 
staatssecretaris aanleiding kan geven 
om alsnog tot amendering te komen, 
omdat het een zakelijke afweging van 
pro's en contra's moet zijn. 

D 
Minister De Korte: Voorzitter! Ook 
de heer Hennekam heeft mij voorge-

houden dat er een gemiste kans was 
voor mij. Hij heeft gezegd: geen 
nieuwe conceptie, onvoldoende 
antenne en geen eigentijdse melodie. 
Ik luister graag naar toekomstige 
melodieën, die mij vooral aanspreken 
omdat de toekomst mij lief is. Juist 
uit dat oogpunt heb ik de kans 
gegrepen om duidelijk te maken wat 
mij voor ogen staat, in dat kader 
betekent herindeling efficiënter 
bestuur met krachtige bestuurders 
die meer op fulltime-basis beschik-
baar zijn. Een sterke gemeente biedt 
kansen om te decentraliseren en dat 
betekent een gemeente van voldoen-
de grootte zonder gevaar dat de 
provincie taken gaat doen voor te 
kleine gemeenten. 

Ik wil juist dat de gemeente en 
provincie arm in arm gaan. Ik wil 
nogmaals een vergelijking maken 
met het provinciaal apparaat in 
Friesland. Herindeling betekent voor 
mij versterking van de bestuurskwali-
teit doordat wij beter opgeleide 
ambtenaren hebben op het bestuur-
lijke vlak. Herindeling betekent dat 
relatief hoge bestuurskosten in kleine 
gemeenten verminderen. Ik onder-
steun dan ook het betoog van de 
staatssecretaris ter zake van harte. 
De heer Hennekam vindt het een 
vreugdevolle zaak dat het kabinet het 
oordeel aan de Kamer heeft overge-
laten met betrekking tot de splitsing 
van de KLEM-gemeente. Ik ben blij 
met die opstelling, maar ik vind het 
bijzonder jammer dat men met 
betrekking tot het amendement zegt 
dat men dat houdt zoals het er ligt. Ik 
trek er straks een eindconclusie over. 

De heer Van Rossum heeft met 
mij van gedachten willen wisselen 
over het inwonertal. Hij is blij dat ik 
het inwonertal niet als valbijl wil 
hanteren. De heer Van Rossum heeft 
mij met betrekking tot Valburg 
voorgehouden dat de hoofdkern niet 
in Zetten kan liggen, omdat het 
gemeentehuis in Andelst staat. Dat 
kan ik niet ontkennen, maar is dat het 
hoofdargument? U moet eens kijken 
wat er verder in Zetten staat. Dat 
weet de heer Van Rossum, want hij is 
er vaak geweest. Hij kent de winkels 
en de scholen en die hebben een 
kernfunctie voor een groot gebied. De 
heer Van Rossum heeft verder de 
aandacht gevraagd voor herkenbare 
grenzen. Ik ken zijn gedachtengang en 
ik weet hoezeer hij daarachter staat. Ik 
wijs erop dat het niet in alle gevallen 
mogelijk is om herkenbare grenzen 
voorrang te geven. Dat zeg ik hem 
duidelijk. 

De heer Schutte heeft mij nog eens 
voorgehouden dat het in de toekomst 
belangrijk is dat er informatie is voor 
de Kamer om alternatieven te kunnen 
beoordelen. Ik vind dat tegen het 
verstrekken van alternatieven nooit 
bezwaar kan zijn, maar dit moet niet 
betekenen dat de marginale toetsing 
erg sterk wordt opgerekt. Ik ben in 
ieder geval blij dat wij wat dit punt 
betreft tot grote overeenstemming 
zijn gekomen. Een en ander uit zich 
dus in de mogelijkheid van splitsing 
van de KLEM-gemeente. 

De heer De Visser heeft gevraagd 
hoe het staat met de verkorte 
procedure herindeling. De Raad voor 
de gemeentefinanciën heeft inmiddels 
geadviseerd. De adviezen van de 
VNG en het IPO verwacht ik medio 
mei. Dan gaat een en ander snel naar 
de Raad van State. Ik vind het 
plezierig te horen dat de heer De 
Visser het ermee eens is om de 
KLEM-gemeente volgens het 
twee-modellen-systeem te bezien. 
Daardoor kan hij steun verlenen aan 
het amendement-Franssen. 

Hij heeft mij een sterke rug 
toegewenst. Ik weet niet wat dit 
precies inhoudt. Hij heeft mij echter 
ook om duidelijkheid gevraagd. In 
mijn eindconclusie zal ik proberen zo 
duidelijk mogelijk te zijn. Ik kan nu al 
wel zeggen dat ik meen dat door 
aanvaarding van het amendement 
inzake Heteren het wetsvoorstel in de 
kern wordt aangetast. 

De heer Franssen heeft met een 
aantal argumenten zijn positie 
duidelijk gemaakt. Hij heeft gezegd 
dat er in beginsel geen licht is tussen 
de opstelling van de minister en de 
staatssecretaris aan de ene kant en 
die van de fractie van de VVD aan de 
andere kant. Ik vind dit heel plezierig 
om te vernemen. Maar in één geval is 
dit volgens de heer Franssen wel het 
geval. Dit betreft dus de kwestie 
Heteren. Ik zeg nog eens met nadruk 
dat het niet alleen getalscriteria zijn 
geweest die tot mijn stellingname 
hebben geleid. 

De gemeente Eist krijgt een 
zeer moeilijke taak. Zij moet een 
krachtige zelfstandige kern blijven. Zij 
vormt het concentratiepunt van de 
bedrijvigheid in het gebied tussen 
Arnhem en Nijmegen. Maar deze 
gemeente moet ook het open 
karakter van dit gebied bewaren. 
Daarvoor is het nodig dat er een 
sterke positie kan worden ingenomen. 
Ik heb ook gezegd dat de gemeenten 
Eist en Valburg vanwege de sociale 
oriëntatie sterk en goed georgani-
seerd moeten zijn. Het zijn niet alleen 
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De Korte 

argumenten geweest die met het 
getalscriterium te maken hebben, die 
tot ons voorstel hebben geleid. 

De heer Franssen zegt dat de 
bufferfunctie door het streekplan 
wordt gemitigeerd. Uit de positie van 
het gebied op de kaart blijkt dat er 
duidelijk een argument is voor een 
sterke gemeente Eist. 

De heer Franssen (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Is de minister van 
oordeel dat er een lineair verband is 
tussen de functie in het streekplan en 
de gemeentelijke indeling? 

Minister De Korte: U heeft een 
citaat uit het streekplan gegeven. Dit 
heeft voor u tot bepaalde conclusies 
geleid. De argumenten die ik heb 
genoemd leiden mij tot bepaalde 
conclusies. In dit geval komen wij 
niet helemaal bij elkaar. Dat heeft u 
zelf ook geconstateerd. Ik heb mijn 
argumenten genoemd in een verhaal 
dat sterk op de toekomst gericht 
was. Ik heb daarbij ook aandacht 
besteed aan de ligging en de 
uitstralingssfeer van dat stedelijk 
gebied. Er is aanpassing nodig wat 
de sociale relaties betreft. Al dit soort 
zaken brengen mij ertoe om met 
kracht overeind te houden dat het 
erbuiten houden van Heteren een 
aantasting van de kern van het 
wetsvoorstel is. 

Aan het eind van de discussie 
moet ik mij rekenschap geven van de 
resultaten die nu ter tafel liggen. Ten 
aanzien van de westelijke gemeenten 
lijkt het mij mogelijk dat er een keuze 
wordt gedaan die functioneel is en 
die aan de uitgangspunten van het 
herindelingsbeleid kan voldoen, voor 
zover het de KLEM-gemeente betreft. 
Dit voorstel kan op steun van de 
meerderheid van de Kamer rekenen. 
Het lijkt mij dat niet hetzelfde geldt 
voor de indeling waar Heteren deel 
van uitmaakt. Ik heb eerder in mijn 
bijdrage met klem - om dit woord 
maar eens te gebruiken - aanvaarding 
van het desbetreffende amendement-
Hennekam moet ontraden. 

Ik heb gezegd, dat aanvaarding van 
dat amendement een wezenlijke 
aantasting inhoudt. Gelet op de 
bijdrage van de woordvoerders in 
tweede termijn moet ik constateren, 
dat men vasthoudt aan de lijn, in 
eerste termijn gevolgd. Tegen deze 
achtergrond heb ik behoefte aan 
nadere consultatie binnen het 
kabinet. Om die reden zal ik aan het 
eind van dit debat, als geen openingen 

geboden worden, vragen om schor-
sing van de beraadslaging over dit 
wetsvoorstel. 

D 
Staatssecretaris Van Amelsvoort: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog 
slechts over één stukje grond iets in 
het midden te brengen, namelijk het 
gebied Medel. De heer Hennekam 
heeft gewezen op de bereidheid van 
de daarop gevestigde glasfabriek om 
een flink aantal hectaren te verkopen. 
De heer Franssen heeft opgemerkt, 
dat het particulier grondbezit is. Ik 
ben van mening dat, als je opties 
voor koop meerekent - ik heb dat 
gedaan - je ook aanbiedingen tot 
verkoop mag meerekenen. Mij is 
echter gebleken dat het gemeentebe-
stuur zegt: die glasfabriek heeft dat 
terrein niet aangeboden. Er is dus 
sprake van nogal wat tegenstrijdige 
informatie. 

Iets dergelijks geldt voor de 
kwelproblemen, die de heer Van 
Rossum naar voren heeft gebracht. 
Hij heeft zich beroepen op het 
polderdistrict. Ik heb ook daarover 
technische gegevens beschikbaar. 
Deze houden in op grond van allerlei 
argumenten, dat die problemen er 
niet zijn. 

Ik maak daaruit op, dat een schaarste 
aan nat industrieterrein in Tiel dreigt 
te ontstaan. Ik zal niet met de armen 
over elkaar gaan zitten, zoals de heer 
Franssen schijnt te concluderen. Ik zal 
een besluit nemen. Als het aan de 
hand van een algemene maatregel van 
bestuur te doen is, denk ik dat de 
procedure een jaar of twee, drie in 
beslag zal nemen. Als daaraan nog 
een wetgevingsprocedure moet 
worden gekoppeld, dan zal er, zoals 
de Kamer begrijpt, nog een a twee 
jaar bij komen. 

Ik ben het geheel met de heer 
Franssen eens, dat het een zakelijke 
afweging moet zijn. Ik heb in de 
tweede termijn van de Kamer een 
zekere voorkeur menen te bespeuren 
voor de Tielse oplossing. Ik zal in 
mijn besluitvorming daarmee 
rekening houden. 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, 
dat er behoefte is aan een derde 
termijn. 

Ik stel voor, hiertoe gelegenheid te 
geven. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Hennekam (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het antwoord van de 
minister in tweede termijn verbaast 
de CDA-fractie wat en stelt ons ook 
teleur. Wij hadden gerekend op een 
zakelijke benadering. Wij blijven bij 
wat wij hebben gezegd. De minister 
had kennelijk al begrepen dat wij dit 
zouden doen. Toch had ik er behoefte 
aan, ook in derde termijn nadrukkelijk 
te zeggen dat wij persisteren bij ons 
amendement. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! De minister vraagt 
schorsing van de beraadslaging 
betreffende een wetsvoorstel dat 
mede op zijn verzoek nog is behandeld 
in twee termijnen door deze Kamer 
op de laatste dag dat de Kamer 
normaliter vergadert in deze samen-
stelling. Daarom ben ik nieuwsgierig-
naar wat volgens de minister de 
verdere gang van zaken is. Ik neem 
aan, dat hij nog steeds van mening is 
dat een beslissing over dit voorstel in 
deze kabinetsperiode erg belangrijk 
is, gezien de argumenten die hij heeft 
aangedragen. 

Kan hij nader verklaren hoe hij zich 
de verdere gang van zaken voorstelt? 
Wanneer denkt hij de Kamer nader te 
kunnen informeren? Vindt hij het, 
uiteraard afhankelijk van die 
informatie, nog steeds van belang 
dat de Kamer, voordat de verkiezingen 
zijn gehouden en de minister dus 
demissionair is, in deze samenstelling 
daarover een beslissing neemt? Ik 
zou graag enige helderheid krijgen. 

D 
Minister De Korte: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Hennekam sprak 
zijn teleurstelling uit. Ik vind het van 
mijn kant jammer dat mijn argumenten 
hem niet hebben kunnen leiden tot 
een andere stellingname met 
betrekking tot zijn amendement. Ik 
stel mij voor om op grond van deze 
discussie samen met de staatssecre-
taris de zaak aan het kabinet voor te 
leggen. Daarbij zullen wij duidelijk 
maken wat wij hier naar voren 
hebben gebracht en wat wij vinden 
van het amendement-Hennekam. 

De heer Van Rossum (SGP): Ik 
neem aan dat u daarbij rekening 
houdt met wat uw voorganger heeft 
gedaan bij vorige indelingen, zoals 
bij voorbeeld in de Alblasserwaard en 
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De Korte 

de Krimpenerwaard. Kortom: zult u 
ervoor zorgen dat er een consistente 
lijn in het ministerschap is te zien, 
ook al wordt deze functie nu door 
een andere persoon bekleed? 

Minister De Korte: Zeker. Toen ik 
aantrad, heb ik gezegd dat ik de 
laatste stukjes mocht neerleggen van 
de legpuzzel die door mijn voorganger 
is opgezet. In die puzzel zit een 
bepaalde lijn. Die is neergelegd in 
notitie en nota over de gemeentelijke 
herindeling. Het lijkt mij van belang 
om bij het leggen van die laatste 
stukjes enige consistentie te betrach-
ten, in de geest van mijn voorganger. 
Daarom wil ik dat toetsen in het 
kabinet. Dat lijkt mij mijn goed recht 
te zijn. 

De heer Franssen (VVD): Weegt de 
minister daarbij mee het gegeven dat 
zich in deze Kamer een ruime 
meerderheid voor het amendement-
Hennekam heeft afgetekend? 

Minister De Korte: Ik weeg alles 
mee. 

De heer Schutte (GPV): Vindt de 
minister nog steeds dat een beslissing 
over dit wetsvoorstel zo snel dient te 
worden genomen dat er geen 
problemen ontstaan met de noodwet 
en dergelijke? De Kamer heeft 
besloten om op 7 mei voor een ander 
doel samen te komen. Stelt de 
minister zich voor, zijn beslissing 
tijdig voor die datum aan de Kamer 
mede te delen? 

Minister De Korte: Ik doe mijn best 
om een goed compromis te vinden 
tussen de vereiste snelheid en een zo 
consistent mogelijk beleid. 

De Voorzitter: Ik schors de algemene 
beraadslaging tot 7 mei. 

Sluiting 22.58 uur. 
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een, van het Haags Vredes 
Platform, over de gebeurtenissen in 
Libië; 

een, van de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken voor Rotterdam en de 
Beneden-Maas, t.g.v. het boekwerk 
'De Rotterdamse haven in cijfers 
1984', 

een, van de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken voor Noord-Limburg, 
over de 'zuiderbrugverbinding' nabij 
Venlo; 

een, van C. Lansbergen-van 
Vessen, over een Raad voor het 
welzijn van dieren; 

een, van L. Pinckaers c.s., over de 
Wet op het basisonderwijs; 

een, van C. A. van Eijsden, over de 
positie van niet-rokers; 

een, van de Stichting Open Deur 
Brunssum, over een opvangregeling 
voor Tamils; 

een, van 0. Cavusoglu, over fraude 
bij de rijscholen; 

een, van de Hervormde Gemeente 
Surhuisterveen/Boelenslaan, over 
euthanasie; 

een, van H. Coolen, over de 
werkloosheidscijfers; 

een, van Fungo-Zwo en HGO-TNO, 
t.g.v. het boekwerk 'Medical and 
Health Research in the Netherlands'. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. 

Noot 2 (zie blz. 4784) 

Lijst van ingekomen stukken, 
met de door de Voorzitter ter 
zake gedane voorstellen: 

1. een Koninklijke boodschap, ten 
geleide van het volgende voorstel 
van wet: 

Aanscherping van strafrechtelijke en 
administratiefrechtelijke sancties en 
enkele andere wijzigingen in de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen 
en in de Algemene wet inzake de 
douane en de accijnzen alsmede 
indeling van geldboeten in geldboe-
tecategorieën in deze wetten en 
enige andere wetten inzake belastin-
gen (Wet tot aanscherping van 
sancties op het gebied van belastin-
gen) (19489). 

Deze Koninklijke boodschap, met de 
erbij behorende stukken, is al 
gedrukt. 

2. de volgende brieven: 
een, van de minister van Justitie, 

over het overlijden van een arrestant 

in een Amsterdamse politiecel 
(19317, nr. 4); 

een, van de minister en van de 
staatssecretaris van Financiën, over 
Wijziging van de Comptabiliteitswet 
1976 inzake controle op de admini-
stratie, uitgaven en rekeningen 
buiten het begrotingsverband en 
aanbesteding van werken (Tweede 
wijziging van de Comptabiliteitsweg 
1976) (19431 , nr. 5); 

een, van de minister van Verkeer 
en Waterstaat, over Luchtvaarttarie-
ven Nederland-Nederlandse Antillen 
en Aruba (18944, nr. 4); 

een, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
de heer De Graaf, over Wijziging van 
de Wet Sociale Werkvoorziening 
(17 703, nr. 39); 

een, van de Algemene Rekenkamer, 
met het verslag over 1985 (19465). 

Deze brieven zijn al gedrukt en 
rondgedeeld. 

3. De volgende brieven: 
een, van de minister van Buitenland-

se Zaken, over administratieve 
akkoorden met Jemen inzake 
technische samenwerking; 

een, van de minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, t.g.v. het informatie-
pakket over de vervolgcampagne 
zure regen. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
niet te drukken en voor kennisgeving 
aan te nemen. Voor zoveel nodig is 
kopie gezonden aan de betrokken 
commissie; 

4. 27 brieven van de Directeur van 
het Kabinet der Koningin, met de 
mededeling, dat Hare Majesteit de 
haar door de Staten-Generaal 
toegezonden voorstellen van wet 
gedrukt onder de nrs. 18 393, 
14413, 18971 , 19042, 18622, 
17 251 ,19 200-VI, 19133 ,19 200-
XIII, 19 200-XII, 19 200 B, 19 200 G, 
19200 I, 19270, 19097, 19272, 
1 9 0 2 1 , 19271 , 18624, 18798, 
19 098, 19 298, 19 299, 19 345, 
19 013, 19 010 en 19 290, heeft 
goedgekeurd. 

5. Een brief van de President van de 
Republiek van Cyprus, t.g.v. een 
resolutie. 

Deze brief ligt op de griffie ter inzage. 

6. De volgende brieven e.a.: 
een, van E. C. L. van Gent, over de 

ontwikkelingen tussen de Verenigde 

Staten van Amerika en Libië; 
een, van ir. Driesse, over de 

euthanasiewetgeving; 
een, van het gemeentebestuur van 

Groenlo, t.g.v. een motie inzake 
rijkssubsidie aan het Staringinstituut; 

een, van de Stichting Katholiek 
Onderwijs Uden, over de Wet op de 
Onderwijsverzorging; 

een, van de Landelijke Vereniging 
Belangengroep Mensen zonder 
Werk, over de sociale zekerheidsstel-
sel; 

een, van J. C. J. van Hout, over 
inhoudingen van b.t.w. over de 
gasnota 1985-1986; 

een, van F. van Ipenburg, t.g.v. 
enkele stukken over zijn financiële 
positie; 

een, van de Afdelingsbesturen van 
de Bouw- en Houtbond FNV Hooge-
veen Elim-Hollandscheveld, over de 
bezuinigingsplannen van het kabinet; 

een, van NVOZ, over de Toeslagen-
wet; 

een, van Ir. P. M. Vrijlandt, over 
parkeren door bewindslieden; 

een, van Fam. Biekman, over een 
rechtszaak; 

een, van A. N. Köhne, over het 
vertrouwen van de Verenigde Staten 
van Amerika. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. 

Noot 3 (zie blz. 4860) 

Lijst van ingekomen stukken, 
met de door de Voorzitter ter 
zake gedane voorstellen: 

1. een Koninklijke boodschap, ten 
geleide van het volgende voorstel 
van wet: 

Wijziging van de begroting van 
uitgaven en ontvangsten van het 
Gemeentefonds voor het jaar 1984 
(slotwet; eerste wijzigingsvoorstel) 
(19494). 

Deze Koninklijke boodschap, met de 
erbij behorende stukken, is al 
gedrukt. 

2. de volgende brieven: 
een, van de minister van Justitie 

over Wijziging van het Wetboek van 
Strafvordering (19 488, nr. 4) ; 

een, van de ministers van Justitie 
en van Binnenlandse Zaken, over de 
toekomst van het politiebestel 
(18874, nr. 10); 

een, van de minister van Financiën, 
over Heroverweging collectieve 
uitgaven (16 625, nr. 83); 

een, van de staatssecretaris van 
Defensie, de heer Hoekzema, over 
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het tekort aan vliegers (19 200, X, nr. Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
68); ter inzage. Kopie is zo nodig gezonden 

een, van de staatssecretaris van aan de betrokken commissie. 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
over het Voorstel van wet van de 
leden Worrell, Mik en Haas-Berger, 
houdende regelen ten aanzien van de 
jeugdhulpverlening (Wet op de 
jeugdhulpverlening) (19399, nr. 5). 

Deze brieven zijn al gedrukt en 
rondgedeeld. 

3. de volgende brieven: 
twee, van de staatssecretaris van 

Justitie, tw.: 
een, over de rechtspositie van 

gedetineerden; 
een, over het uitoefenen van 

kiesrecht bij vrijheidsbeneming; 
een, van de minister van Binnen-

landse Zaken, t.g.v. deel 29 van de 
documentatiereeks 'Naar een nieuwe 
grondwet'; 

een, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, t.g.v. het 
rapport 'Technologie en Werkgele-
genheid op Sectorniveau; 

een, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
mevrouw Kappeyne van de Coppello, 
t.g.v. het jaarverslag 1 984 van de 
Commissie gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen bij de arbeid; 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
niet te drukken en voor kennisgeving 
aan te nemen. Voor zoveel nodig is 
kopie gezonden aan de betrokken 
commissie; 

4. 10 brieven van de Voorzitter van 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 
houdende mededeling, dat de Eerste 
Kamer zich in haar vergadering van 
22 april heeft verenigd met de haar 
door de Tweede Kamer toegezonden 
voorstellen van wet, gedrukt onder 
denrs. 16814, 18802, 18852, 
18 862, 19 050, 19 123, 19 124, 
19 125, 19 406 en 19 439. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen. 

5. een brief van de ambassade van 
de D D R . , t.g.v. gelukwensen met de 
verjaardag van de Koningin. 

Deze brief ligt op de griffie ter inzage. 

6. De volgende brieven e.a.: 
het jaarverslag 1985 van de 

Stichting Ontwikkelings- en Sane-
ringsfonds voor de Visserij; 

een, van het Belangenbehartigings-
verbond Vervolgingsslachtoffers, 
over ziektekostenverzekeringen. 
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