
43ste vergadering Dinsdag 29 januari 1985 

Aanvang 14.00 uur 

Voorzit ter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 128 leden, te 
weten: 

Alders, Andela-Baur, Van Baars, 
Beckers-de Bruijn, De Beer, Beinema, 
P. M. Blauw, De Boer, De Boois, 
Borgman, Brouwer, Buikema, Van 
der Burg, Castricum, Couprie, Dales, 
G. C. van Dam, M. P. A. van Dam, 
Dees, Van Dijk, Dijkman, Dijkstal, 
Van der Doef, Dolman, Engwirda, 
Ernsting, Van Erp, Eshuis, Evenhuis, 
Evenhuis-van Essen, Eversdijk, 
Franssen, Frinking, Gerritse, De 
Grave, Groenman, Gualthérie van 
Weezel, Van Heemskerck Pillis-Duve-
kot, Van der Hek, Hennekam, 
Herfkens, Hermans, Hermes, 
Hermsen, Hummel, Van lersel, 
Jabaaij, Jacobse, Janmaat, Janmaat-
Abee, Jorritsma-Lebbink, Kamp, 
Keja, Knol, De Kok, Kombrink, 
Konings, Van der Kooij, De Korte, 
Korthals, Kosto, Kraaijeveld-Wouters, 
Krajenbrink, Laning Boersema, 
Lankhorst, Lansink, Lauxtermann, 
Leerling, Leijnse, Van der Linden, 
Linschoten, Mateman, Meijer, Metz, 
Mik, Moor, Van Muiden, Müller-van 
Ast, Niessen, Van Nieuwenhoven, 
Nijhuis, Nijland, Nijpels, Van Noord, 
Nypels, Van Ooijen, Oomen-Ruijten, 
Paulis, Poppe, De Pree, Rempt-Halm-
mans de Jongh, Van Rey, Rienks, 
Van Rossum, Schartman, Scholten, 
Schutte, Van der Spek, Spieker, 
Stemerdink, Tazelaar, Terpstra, 
Tommei, Van den Toorn, Toussaint, 
Den Uyl, Ter Veld, Veldhoen, Te 
Veldhuis, Vermeend, De Visser, Van 
der Vlies, Van Vli jmen, Voorhoeve, 
Vos, B. de Vries, K. G. de Vries, De 
Waart, Wagenaar, Wallage, Weijers, 
Weisglas, Wessel Tuinstra, Wieben-
ga, Willems, Wolters, Wöltgens en 
Zijlstra, 

en de heren Deetman, minister van 
Onderwijs en Wetenschappen, 
Ruding, ministervan Financiën, 
Winsemius, minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, mevrouw Smit Kroes, 
minister van Verkeer en Waterstaat, 
de heren Scherpenhuizen, staatsse-

cretaris van Verkeer en Waterstaat, 
Van Zeil, staatssecretaris van 
Economische Zaken, en De Graaf, 
staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

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

Van Dis en Braams, wegens ziekte; 

Ubels-Veen, wegens verblijf in het 
buitenland; 

Haas-Berger, Ter Beek, Aarts, 
Stoffelen, Van den Bergh, Den 
Ouden-Dekkers, Van der Sanden, 
Worrel l , J . D. Blaauw, Cornelissen, 
Van der Heijden, De Kwaadsteniet, 
wegens verblijf in het buitenland, de 
gehele week; 

Salomons en Buurmeijer, de gehele 
week, wegens ziekte 

Deze berichten worden voor kennis-
geving aangenomen. 

De Voorzi t 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 
verenig'd. 

De mondelinge beantwoording van 
vragen van de leden Oomen-Ruijten 
en Borgman door de staatssecretaris 
van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur zal niet vandaag, maar 
dinsdag 5 februari as . plaatsvinden. 

Op verzoek van de fracties van PvdA, 
CDA en VVD heb ik enkele benoemin-
gen in commissies verricht. De 
bijzonderheden zullen als noot in de 
Handelingen worden vermeld. 

[Deze noot is opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.] ' 

Aan de orde is de beantwoording 
van vragen, gesteld overeenkomstig 

artikel 122 van het Reglement van 
Orde door de leden Beckers-de 
Bruijn en Lankhorst aan de minister 
van Onderwijs en Wetenschappen, 
over werkge legenheidspro jecten 
onderwi js . 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Onze vragen 
aan de minister luiden: 

1. Wat is uw oordeel over het feit, 
dat ten behoeve van de werkgelegen-
heidsprojecten onderwijs nog steeds 
personeelsadvertenties verschijnen 
waarbij de voorwaarde wordt 
gesteld, dat de sollicitanten een 
uitkering ter zake van werkloosheid 
ontvangen? 

2. Op welke wijze denkt u aan deze 
situatie, die in strijd is met de wetten 
inzake gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen, een eind te 
maken? 

3. Deelt u de mening dat sollicita 
tieprocedures die in strijd zijn met de 
wet niet tot aanstellingen mogen 
leiden? 

4. Wilt u goedkeuring onthouden 
aan voorgenomen benoemingen die 
het gevolg zijn van onjuiste sollicita-
tieprocedures en de betrokken 
instellingen in de gelegenheid 
stellen, nieuwe sollicitatieprocedures 
in gang te zetten? 

Ter toelichting van mijn vragen 
verwijs ik naar de uitspraak in kort 
geding van de president van de 
Haagse rechtbank van 25 september 
j l . en naar het antwoord op kamervra-
gen van de leden Evenhuis-van Essen 
(CDA), Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD), Van Nieuwenhoven (PvdA), 
Groenman (D'66), Van Es (PSP) en 
Beckers-de Bruijn (PPR) van 18 
januari. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Het antwoord op de 
eerste vraag is, dat het feit dat in 
sommige advertenties waarin 
personeel ten behoeve van werkgele 
genheidsprojecten voor het onderwijs 
wordt geworven als een van de 
voorwaarden wordt gesteld, dat 
sollicitanten een uitkering ter zake 
van werkloosheid ontvangen, mij zeer 
onlangs bekend is geworden. 
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Naar aanleiding van de uitspraak in 
kort geding van de president van de 
Haagse rechtbank van 25 september 
1984 heb ik in overleg met de 
personeelsvakorganisaties een 
circulaire opgesteld, waarin duidelijk 
is weergegeven dat de voorwaarde 
met betrekking tot het hebben van 
een uitkering is vervallen. Deze 
circulaire, van 30 oktober 1984, is 
aan alle schoolbesturen verzonden. 
Alhoewel alle besturen derhalve 
geacht moeten worden op de hoogte 
te zijn van deze wijziging, hebben 
kennelijk enkele besturen geen of 
niet voldoende aandacht aan de 
circulaire besteed. 

Mijnheer de Voorzitter! Nu ik te 
zamen met een aantal onderwijsorga-
nisaties zo krachtig op de vingers 
ben getikt door de president in kort 
geding, moet een dergelijke houding 
van besturen des te meer worden 
betreurd. 

Het antwoord op de tweede vraag 
luidt als volgt. De procedure voor 
toewijzing van een plaats in het kader 
van het werkgelegenheidsplan is als 
volgt. Het betrokken bevoegd gezag 
dien een plan van inzet in, waarin het 
de activiteiten voorstelt te verrichten 
in het kader van het werkgelegen-
heidsplan onderwijs. Op basis van dit 
plan wordt door mij al dan niet een 
formatieplaats voor een beperkte 
duur toegewezen, op grond waarvan 
vervolgens het schoolbestuur kan 
gaan werven. 

De soll icitatieprocedure behelst 
het zo nodig plaatsen van een 
advertentie, de werving, de selectie 
en benoeming c.q. aanstelling en 
behoort tot de competentie van het 
schoolbestuur Dat geldt ook voor 
andere vacatures in het onderwijs. 
Sollicitatieprocedures worden door 
mij niet getoetst of gecontroleerd, 
dus ook niet in het kader van het 
werkgelegenheidsplan voor het 
onderwijs. De formele titel ontbreekt 
daarvoor. 

Als iemand zich door een dergelijke 
advertentie in zijn of haar rechten 
voelt aangetast, kan hij of zij protest 
aantekenen bij het desbetreffende 
schoolbestuur. Zo nodig kan hij of zij 
zich wenden tot de gewone rechter 

Het antwoord op de derde en 
vierde vraag luidt als volgt Zoals 
duidelijk uit de circulaires blijkt, 
kunnen alleen diegenen op een 
WPO plaats worden benoemd, die 
voldoen aan de drie in de circulaire 
van 30 oktober genoemde criteria. 
Die criteria zijn de volgende. Hij of zij 
moet op de dag van ingang van 

benoeming in beginsel 32 jaar of 
jonger zijn; hij of zij moet op de 
datum van ingang van de benoeming 
in beginsel reeds één jaar of langer 
werkloos zijn en als werkzoekende 
ingeschreven staan bij het GAB; hij 
of zij moet op de datum van ingang 
van de benoeming geheel werkloos 
zijn. 

Toetsing of de benoeming op de 
toegekende plaats is geschied 
conform de genoemde criteria vindt 
achteraf plaats. Blijkt, dat de benoem-
de aan de drie criteria voldoet, dan 
wordt deze plaats bekostigd. 

Mevrouw Beckers de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! De minister 
zegt dat bedoelde advertenties, die in 
strijd zijn met de wet, hem pas zeer 
recent bekend zijn geworden. Hij 
heeft op 30 oktober een andere 
circulaire herroepen, maar dan heeft 
hij toch zelf ook medeverantwoorde-
lijkheid voor de ontstane situatie? Die 
kan hij toch niet alleen naar de 
schoolbesturen doorschuiven? 
Waarom let het departement niet op 
de advertenties? Waarom wordt er 
niet contact opgenomen met 
schoolbesturen als er onduidelijkheid 
is geschapen? Denkt de minister dat 
de rechter niets anders te doen heeft 
dan het toetsen van dit soort zaken? 
Zeker waar de minister zelf op een 
tamelijk gemakkelijke manier dit 
soort misverstanden kan voorkomen. 

Uit het antwoord op vraag 3 blijkt 
dat de minister zonder meer tot 
benoeming overgaat, ook als blijkt 
dat de sollicitatieprocedure is 
gebaseerd op verkeerde criteria. Ik 
begrijp dat, als vrouwen ten onrechte 
niet hebben meegedaan, dit geen 
consequenties heeft. Misschien kan 
de minister hierover nog wat duideltj-
ker zijn. Wil hij de schoolbesturen in 
de gelegenheid stellen, nieuwe 
sollicitatieprocedures te starten? 
Welke einddata zouden daarbij 
moeten worden gehanteerd? 

Minister D e e t m a n : Mijnheer de 
Voorzitter! Mevrouw Beckers wijst 
erop, dat de gevolgen van het 
herroepen van de circulaire voor 
rekening zijn van de minister. Ik 
meen, dat dit een onjuiste voorstell ing 
van zaken is. In overleg met de 
vakbonden zijn in augustus en 
september 1984 aan de scholen 
circulaires verzonden, waarin is 
uiteengezet hoe men tijdelijk aan 
extra arbeidsplaatsen kan komen. In 
die circulaires stonden enkele 
voorwaarden, onder andere dat men 
een uitkering zou moeten hebben In 
verband daarmee heeft een kort 
geding gediend. De afloop daarvan is 

bekend. Daaraan heb ik de conclusie 
verbonden dat de circulaires moeten 
worden herzien. Daarover is in 
oktober met de onderwijsvakbonden 
overleg geweest. Dat heeft geleid tot 
een volledige en hernieuwde proce 
dure, neergelegd in de circulaire van 
30 oktober. 

Lettend op de publiciteit, op 
ongeveer alle beschouwingen in de 
onderwijsbladen met betrekking tot 
dit punt, kan men naar het mij 
voorkomt niet stellen dat schoolbestu-
ren in dezen niet geïnformeerd 
zouden zijn. Men heeft een zeer 
uitvoerige en gedegen circulaire over 
dit onderwerp ontvangen. 

Dan de kwestie van de controle op 
de advertenties en de kwestie 
rondom de benoeming. Er moet 
hierbij een misverstand in het spel 
zijn. Als het gaat om gemeentelijke 
en bijzondere scholen, is er geen 
sprake van goedkeuring van de 
benoeming. Op grond van een 
activiteitenplan wordt een formatie-
plaats toegekend, en is dat eenmaal 
gebeurd, dan vindt werving plaats. 
Werving en keuze komen volledig 
voor de verantwoordeli jkheid van de 
betrokken scholen en de betrokken 
schoolbesturen. Het enige wat 
achteraf gebeurt, is een toetsing aan 
de formele vereisten; ik heb de drie 
criteria genoemd, en verder gelden 
de normale vereisten. Is daar niet aan 
voldaan, dan vindt er geen bekostiging 
achteraf plaats. Geldt dat wel, dan 
wordt wel tot bekostiging overgegaan. 

Als het erom gaat dat schoolbestu-
ren ondanks alle aandacht die dit 
punt verleden jaar heeft gehad, toch 
onvoldoende zouden zijn geïnfor-
meerd, dan ben ik bereid om nogmaals 
een circulaire te doen uitgaan om te 
herinneren aan de circulaire van 30 
oktober, waarbij een bepaalde 
voorwaarde is herroepen. Maar dat 
zou dan niet meer zijn dan een 
circulaire om daar nogmaals de 
aandacht op te vestigen, het kan niet 
zo zijn dat ter zake van goedkeuringen 
van benoemingen verder wordt 
gegaan dan in de sfeer van het 
onderwijs tot nu toe gebruikelijk is 
geweest. 

Mevrouw Evenhuis-van Essen 
(CDA): Mijnheer de Voorzitter! Is de 
minister bereid om op een redelijke 
termijn nader te doen onderzoeken of 
de gesignaleerde eis van uitkerings-
gerechtigd zijn in het kader van de 
werving voor WPO-plaatsen vaker 
voorkomt, bij voorbeeld door de 
commissies gelijke behandeling, of 
door de werkgevers die over WPO 
plaatsen beschikken te verzoeken, de 
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Evenhuis-van Essen 

betreffende personeelsadvertenties 
ter kennis te brengen van de minister 
van Onderwijs en Wetenschappen? 
Indien tot een dergelijk onderzoek 
besloten wordt, is de minister dan 
bereid om de resultaten ervan ter 
kennis van de Kamer te brengen? 

Minister D e e t m a n : Mijnheer de 
Voorzitter! Het zou naar mijn mening 
onjuist zijn om bij de schoolbesturen 
de betreffende advertenties op te 
vragen. Voor werving en benoeming 
gelden de formele vereisten; de 
scholen benoemen. Behalve wanneer 
het gaat om rijksscholen, is dit geen 
zaak van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen. De Kamer kan 
wel geïnformeerd worden over de 
feitelijke uitkomsten van het werkge-
legenheidsplan als het gaat om de 
verhouding tussen mensen met een 
uitkering en mensen zonder uitkering. 
Dat zal binnenkort bekend moeten 
zijn, omdat daarmee de omvang van 
het totale werkgelegenheidsplan 
bepaald is. 

Immers, als het gaat om mensen 
zonder uitkering, zal er een hoger 
bedrag uit de schatkist moeten 
worden gefourneerd dan wanneer 
het gaat om mensen met een 
uitkering. Die informatie kan ik de 
Kamer wel doen toekomen. 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer 
de Voorzitter! Zou de minister bij zijn 
toetsing achteraf in verband met de 
bekostiging niet alleen willen toetsen 
op de drie door hem genoemde 
criteria, maar in ieder geval ook op 
de toepassing van de nieuwe, 
geldende circulaire? Dat is immers 
eigenlijk vanzelfsprekend, omdat de 
minister uiteindelijk op dit punt zelf 
op z'n vingers getikt is. Als de 
circulaire niet is toegepast, dan moet 
de minister eigenlijk niet tot bekosti-
ging overgaan, maar dan moet hij 
tegen de scholen waar het om gaat, 
zeggen dat die gewoon moet worden 
toegepast. Op dat punt is de minister 
op z'n vingers getikt, en in die zin zou 
hij dan ook de schoolbesturen op hun 
vingers moeten tikken. 

Minister D e e t m a n : Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil eerst nog een 
opmerking maken over de circulai-
re. Deze schrijft met betrekking tot 
het benutten van arbeidsplaatsen in 
het kader van het werkgelegenheids-
plan onderwijs niets voor in de zin 
van het dwingen van schoolbesturen 
om een verzoek in te dienen. SchooL 
besturen hebben de vrijheid om van 
een bepaalde mogelijkheid gebruik te 
maken. 

Aanvankelijk werd gesteld dat, 
indien iemand werd benoemd die 
geen uitkering heeft, bekostiging niet 
plaatsvindt. Dit was als het ware een 
verbod. Dat moest worden ongedaan 
gemaakt en daarmee was het 
gestelde in de circulaire van de baan. 
Schoolbesturen weten wat wel en 
niet kan worden gedaan. 

De heer Lankhorst vroeg nog naar 
de toetsing op dit punt Ik heb 
daarvan al gezegd dat de formele 
titel ontbreekt. Formatieplaatsen in 
het onderwijs worden bekostigd. Met 
het oog daarop worden criteria 
gesteld, die te maken hebben met 
eisen van deugdelijkheid en met 
zekere randvoorwaarden. Zij kunnen 
echter niet verder gaan. De vraag of 
de keuze goed is geweest, ligt ter 
beantwoording door de betrokken 
schoolbesturen. Ik kan om die reden 
de door de heer Lankhorst bepleite 
toetsing niet uitvoeren. 

De heer Konings (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De minister had 
indertijd enige zorgen over de 
financiële consequenties van de 
uitspraak, gedaan door de Haagse 
rechter. Beschikt de minister 
inmiddels over aanwijzingen hoe een 
en ander financieel wordt vertaald? 

Minister D e e t m a n : Mijnheer de 
Voorzitter! Die vraag kan ik thans niet 
beantwoorden. Ik had anders ook de 
vraag van mevrouw Evenhuis kunnen 
beantwoorden. Wel bestaan enige 
verwachtingen. De nadere onderhan-
delingen die in oktober met de 
onderwijsvakbonden plaatsvonden, 
hebben ertoe geleid dat de inwerking-
treding van het werkgelegenheidsplan 
is opgeschoven naar januari. De 
hoeveelheid geld die ter beschikking 
was, kon in een kortere tijd worden 
benut, waardoor wij hopen dat het 
maximum aantal arbeidsplaatsen dat 
aanvankelijk was voorzien, gehand-
haafd kan worden. In de komende 
maanden zal blijken of dit feitelijk het 
geval is. Ik zal de Kamer hierover 
inlichten. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik worstel nog met een probleem. In 
de circulaire aan de schoolbesturen 
staat dat bij voorbeeld vrouwen 
zonder uitkering niet mogen worden 
uitgesloten. Vervolgens verschijnt 
een advertentie waarin toch die 
uitkering als eis wordt gesteld. 
Vrouwen zonder uitkering sol l ic i teer 
den niet, waardoor een categorie is 
uitgesloten. Ten slotte wordt iemand 
benoemd die dan wel een uitkering 
heeft. Wat is dan de implicatie van 
de uitspraak van de rechter in dezen? 

Minister D e e t m a n : Mijnheer de 
Voorzitter! Er was een circulaire 
waarin stond dat iemand die geen 
uitkering heeft niet benoemd zou 
mogen worden. Toen kwam de 
uitspraak van de rechter. Naar 
aanleiding daarvan verscheen een 
circulaire waarin dat punt ongedaan 
werd gemaakt. De procedure om 
opnieuw te gaan werven, is echter 
opnieuw mogelijk gemaakt. Dit 
betekent dat schoolbesturen die 
opnieuw zijn gaan werven, daarvoor 
volop de tijd en de gelegenheid 
hebben gekregen. Daarmee is 
gehoor gegeven aan de uitspraak van 
de rechter. 

Ik kan met betrekking tot de 
feitelijke benoemingen alleen 
vaststellen of aan de formele 
vereisten is voldaan Ik mag niet 
kijken naar de vraag of iemand wel of 
geen uitkering heeft. De keuze als 
zodanig staat niet ter beoordeling 
aan een minister van Onderwijs en 
Wetenschappen, omdat hij daarvoor 
geen formele titel heeft. 

De heer Franssen (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Het antwoord van de 
minister is, gegeven de situatie 
begrijpelijk, maar het blijft duister. 
Daarom lijkt het gewenst, de minister 
te vragen de Kamer nader te rappor-
teren - na de zomer - over de 
uitwerking van de maatregel in de 
praktijk, onder verwijzing naar de 
uitspraak van de rechter. 

Minister D e e t m a n : Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb zoeven aan het 
adres van mevrouw Evenhuis die 
toezegging al gedaan. Ten overvloede 
herhaal ik deze toezegging. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzi t ter : Ik geef het woord 
aan de heer Kosto, die het heeft 
gevraagd. 

De heer Kosto (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vraag de Kamer verlof, 
de minister van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur te interpelleren over 
de wijze, waarop hij gestalte geeft 
aan zijn beleid, gericht op een pakket 
van sancties tegen omroepen die 
zich schuldig maken aan het bedrijven 
van sluikreclame. 

De Voorzi t ter: Daarover zal ik 
donderdag een voorstel doen. 

Aan de orde is de s temming over 
een mot ie , ingediend in de UCV van 
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Voorzit ter 

3 december 1984 over studief inan-
ciering en gewijzigd in de plenaire 
vergadering van 22 januari 1985, te 
weten: 
- de gewijzigde motie-Groenman 
c.s. over het opnemen van studenten 
in de ziekenfondsverzekering 
( 1 8 4 4 1 , nr. 17). 

De Voorzitter: Mij is verzocht om 
heropening van de beraadslaging. Ik 
stel voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

Minister D e e t m a n : Mijnheer de 
Voorzitter! Deze motie is ingediend in 
een UCV over de studiefinanciering. 
In die UCV heb ik gezegd, dat ik het 
onderwerp van de motie nader wil 
bestuderen en dat ik daarop terugkom 
in het kader van het in te dienen 
wetsvoorstel inzake de studiefinancie-
ring. De reden daarvan is, dat ik de 
financiële implicaties van a tot en met 
z thans niet kan overzien. Overigens 
is er nog een aantal vraagpunten. 
Tegen deze achtergrond lijkt het mij 
nodig, dat hierover eerst meer 
duidelijkheid wordt verschaft. Dat zal 
geschieden in de memorie van 
toelichting op het desbetreffende 
wetsontwerp en eventueel in het 
wetsontwerp zelve. 

Mevrouw Groenman (D'66): 
Voorzitter! Dit gehoord hebbend, lijkt 
het mij verstandig om de motie aan 
te houden tot het moment dat wij 
met de minister kunnen debatteren 
over de uitwerking. 

De Voorzitter: Op verzoek van 
mevrouw Groenman stel ik voor, haar 
gewijzigde motie ( 1 8 4 4 1 , nr. 17) van 
de agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Wijz ig ing van de W e t inzake de 
luchtverontreiniging (17965 ) . 

De Voorzitter: De heer Tommei 
vraag heropening van de beraadsla-
ging. Ik stel voor, aan dit verzoek te 
voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Tommei (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Uit de schriftelijke 
voorbereiding van dit wetsontwerp is 
niet geheel duidelijk gebleken op 
welke basis de normen voor luchtkwa 
liteit uiteindelijk worden vastgesteld. 
Er bestond ernstige twi j fel , in die zin 
dat men zich afvroeg of daarmee ook 
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de meer gevoelige gewassen zouden 
worden beschermd. Daarom heb ik 
een amendement ingediend op stuk 
nr. 9, dat de provincies de mogelijk-
heid biedt om zelf luchtbeschermings-
gebieden in te stellen. 

De minister heeft ti jdens het debat 
evenwel absoluut geen onduidelijk-
heid laten bestaan over de wijze 
waarop de normen worden vastge-
steld. Hij heeft namelijk met stelligheid 
verzekerd dat de normen op een 
zodanig niveau worden vastgesteld 
dat ook gevoelige gebieden effectief 
zullen worden beschermd. Daarmee 
is gelukkig grotendeels de zin 
weggevallen om de provinciale 
besturen de mogelijkheid te bieden 
om beschermingsgebieden vast te 
stellen. Daarom trek ik het amende-
ment op stuk nr. 9 in. 

De Voorzi t ter : Aangezien het 
amendement-Tommei (stuk nr. 9) is 
ingetrokken, maakt het geen onder-
werp van beraadslaging meer uit 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het begin van artikel I en onderdeel 
A worden zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het amendement-
Tommei (stuk nr. 8). 

De Voorzi t ter: Ik constateer, dat de 
fractie van de EVP afwezig is en dat 
de aanwezige leden van de fracties 
van D'66, de PvdA, de CPN, de PPR 
en de PSP, het lid Janmaat en de 
groep Scholten/Dijkman voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

Onderdeel B wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De onderdelen C t /m M worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel I wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel II en de beweegreden worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Wijz ig ing van de Prov inc iewet 
en de G e m e e n t e w e t met het oog 
op bi jzondere f inanciële voorzie-
ningen voor de gedeputeerden 
onderscheidenl i jk de wethouders 
( 1 8 3 6 5 ) . 

Het begin van artikel I en onderdeel 
A worden zonder stemming aangeno-
men. 

Studiefinanciering 
Luchtverontreiniging 
Provinciewet/Gemeentewet 
Wegenverkeerswet 

In stemming komt het amendement-
Alders (stuk nr. 8, I A). 

De Voorzi t ter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV en het lid Janmaat tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Alders (stuk nr. 8, I B). 

De Voorzi t ter: Ik constateer, dat dit 
amendement is verworpen met 
dezelfde stemverhouding als het 
vorige. 

De heer Alders deelt mij mede dat hij 
de overige op stuk nr. 8 voorkomende 
amendementen intrekt. 

Onderdeel B wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel I wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen II en III en de beweegre-
den worden zonder stemming 
aangenomen. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Wijz ig ing van enige bepal ingen 
van de W e g e n v e r k e e r s w e t met 
betrekking tot de per iodieke 
keuring van motorr i j tu igen, 
aanhangwagens en opleggers 
(17 687) 

en over: 
- de motie-Van der Doef c.s. over 
het koppelen van keuringsplicht en 
voertuigenregistratie (17 687, nr. 
14); 
- de motie-Wagenaar over vrijstelling 
van de keuringsverplichting (1 7 687, 
nr. 15). 

De Voorzi t ter: Enkele leden vragen 
heropening van de beraadslaging. Ik 
stel voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw Jorr i tsma-Lebbink 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Na het 
debat van vorige week, waarbij ik 
mede namens het CDA een amende-
ment heb ingediend om de horizon 
bepaling bij de periodieke keuring 
met drie jaar te verlengen - dit 
omdat wij twijfelden aan de mogelijk-
heden van een goede evaluatie - , is 
er het een en ander gebeurd. 
Inmiddels heeft de regering een 
tweede nota van wijziging ingediend, 
waarmee de periode met één jaar 
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Jorr i tsma-Lebbink 

wordt verlengd, terwij l bovendien 
- indien de evaluatie niet voldoende 
of niet goed kan zijn, en het nodig is 
om de evaluatie van de effecten 
beter te verrichten - bij algemene 
maatregel van bestuur nog eens een 
verlenging met twee jaar tot stand 
kan worden gebracht. 

Ik moet zeggen dat deze wijziging 
niet volledig tegemoet komt aan ons 
amendement. Niettemin hebben wij 
besloten dat wij dit amendement 
(stuk nr. 13) zullen intrekken, waarbij 
wel de volgende kanttekening moet 
worden gemaakt. Dit betreft het 
nieuwe amendement dat ik inmiddels 
heb ingediend, ertoe strekkende dat 
het woord 'kan' wordt vervangen 
door: zal. Dit laatste is in onze ogen 
een versterking van datgene wat de 
legering nu heeft gesteld. Het is 
imperatief, in die zin dat als er geen 
goede evaluatie kan plaatsvinden, er 
ook een verlenging met die periode 
zal plaatsvinden. 

Overigens gaan wij ervan uit dat de 
regering - zoals vorige week ook uit 
het debat is gebleken - er alles aan 
zal doen om ervoor te zorgen dat de 
effecten van de periodieke autokeu-
ring zo groot en zo goed mogelijk 
zullen zijn. 

De Voorzit ter: Aangezien het 
amendement"Jorritsma-Lebbink c.s. 
(stuk nr. 13) is ingetrokken, maakt 
het geen onderwerp van beraadsla-
ging meer uit. 

De heer Van der Doef (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitterl De kaarten 
lijken wel zo'n beetje geschud. Het 
amendement-Jorr i tsma- Lebbink/ 
Wolters, dat zo ongeveer de onder-
grens van acht jaar aangaf, is 
vervangen door een amendement dat 
gebaseerd is op de nota van wijzigin-
gen die de regering heeft ingediend. 

Op zich kan ik mij de positie van de 
regeringsfracties wel voorstellen, 
gelet op die nota van wijzigingen, 
maar hierop is ook kritiek uit te 
oefenen. Een en ander beantwoordt 
niet aan hetgeen uit deze Kamer naar 
voren is gekomen in de beide, de 
vorige week gehouden termijnen. 
Toen is namelijk naar voren gekomen 
dat de regering er alles aan heeft te 
doen om de geloofwaardigheid van 
haar eigen houding ten opzichte van 
het wetsontwerp te versterken. Aan 
die geloofwaardigheid draagt deze 
nota van wijzigingen niet bij. Het 
tegendeel is naar mijn gevoel het 
geval. 

De nota van wijzigingen is typisch 
een compromis tussen twee departe 

menten die tegenover elkaar staan: 
enerzijds een departement dat bijna 
hartstochtelijk wil vasthouden aan de 
wet en aan de complete uitvoering 
daarvan en anderzijds een departe-
ment dat daarin niet gelooft, gelet op 
de grote problemen op het stuk van 
de handhaving. De Kamer was het 
kennelijk niet gegund om via dat 
amendement'Jorr i tsma Lebbink/ 
Wolters tot een horizonbepaling van 
acht jaar te komen: daar moest toch 
de wat krakkemikkige constructie 
voor komen van één jaartje erbij plus 
een passage in de wet, die het 
mogelijk maakt dat via een algemene 
maatregel van bestuur er alsnog 
twee jaren bij komen. Er is geen 
twijfel over dat de Kamer er in die 
constructie altijd zelf bij is. Zij kan 
dus zelf beoordelen of zij het nodig 
acht, dat dit artikel in werking treedt. 
Als mij echter gevraagd wordt, of dit 
een goede - laat staan een fraaie -
constructie is, dan is mijn antwoord 
natuurlijk: neen. 

Mijnheer de Voorzitter! Die zes 
plus twee jaar zullen naar mijn 
overtuiging leiden tot een werking 
van de wet van ten minste acht jaar. 
Dit zal, voor wat de Kamer betreft, 
naar mijn mening leiden tot het 
oordeel dat voor langere tijd uitvoe-
ring zal moeten worden gegeven aan 
deze wet. 

Voor wat mijn fractie betreft, stel ik 
vast dat aan de voorwaarden die wi j 
vorig week hebben gesteld niet 
geheel is voldaan. De horizonbepaling 
is niet precies geworden zoals wij 
ons hadden voorgesteld; de motie 
- bijna door de gehele Kamer 
aangenomen - die de regering vraagt 
kenteken en keuring te koppelen en 
de administratieve afdoening van 
eenvoudige verkeersovertredingen 
wetteli jk te regelen en waarvan de 
uitvoering naar ik hoop vaststaat, 
maakt het ons mogelijk in onze 
afweging over dit wetsontwerp tot 
het oordeel te komen, dat wij 
uiteindelijk toch dit wetsontwerp 
moeten steunen. Omdat vaststaat 
dat deze wet in werking zal treden, 
zou ik het een te grote verantwoorde-
Iijkheid hebben gevonden te verzeilen 
in een situatie waarin door ons 
tegenstemmen - waarvoor motieven 
aanwezig zijn - wij toch zouden 
hebben bijgedragen aan iets wat wij 
zo graag bestreden willen zien, 
namelijk een slechte handhaving van 
de wet. 

Waar wij voor staan is een wet die 
zoveel mogelijk wordt nageleefd en 
waarbij de overheid zich garant 
verklaart voor de handhaving. 

Verkeersveiligheid en de belangen 
van het milieu rechtvaardigen dat. 
Het is overigens mijn overtuiging, 
mijnheeft de Voorzitter, dat de 
uitvoering van deze wet van de 
regering, van de twee meest betrok-
ken departementen maar ook van de 
Kamer nog veel werk zal vragen. Het 
lijkt ons echter de moeite waard! 

De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer 
de Voorzitter! De tegemoetkoming 
van de regering inzake de horizonbe-
paling die ons is geworden, gaf mij 
aanleiding tot het stellen van een 
nadere vraag over een kwestie die in 
het debat nog niet aan de orde is 
geweest. Het gaat daarbij om het 
personeel dat bij de RDW in dienst 
moet worden genomen om de 
uitvoering van deze wet mogelijk te 
maken. In het algemeen is aan het 
afsluiten van tijdelijke arbeidscontrac-
ten een maximale termijn van vijf jaar 
verbonden. Daarna kunnen deze 
tijdelijk contracten met uiterlijk één 
jaar worden verlengd. 

In hoeverre heeft bij het vaststellen 
van de horizonbepaling op vijf 
respectievelijk zes jaar deze termijn 
van de tijdelijke arbeidscontracten 
een rol gespeeld? Kan de minister 
c.q. de staatssecretaris bevestigen 
dat het aan te trekken personeel 
inderdaad op tijdelijke basis zal 
worden gecontracteerd? Indien dat 
niet het geval is, verneem ik graag 
wat de budgettaire consequenties 
van het een en ander zijn. Indien de 
termijn namelijk langer wordt dan zes 
jaar ontstaan er problemen met 
betrekking tot de afvloeiingsregeling. 
Indien ditwel het geval zou zijn, rijst 
de vraag of het wenselijk is bij de 
RDW een onderscheid te maken 
tussen vast en tijdelijk personeel 
datoverigens hetzelfde werk doet. Ik 
denk daarbij met name aan de 
keurmeesters die moeten worden 
aangetrokken. 

Rechtvaardigen de problemen die 
ten gevolge van de invoering van een 
horizonbepaling ontstaan niet dat 
gezocht wordt naar een systeem dat 
meer tegemoet komt aan de eisen 
van evenredigheid en handhaafbaar-
heid, zodat een horizonbepaling 
minder opportuun zou zijn geweest! 
Met het oog daarop heb ik een 
amendement ingediend. De regering 
heeft dit amendement echter 
ontraden. Het eerste argument 
daarvoor was de vrees voor het 
ontstaan van een onoverzichtelijke 
regeling als twee systemen naast 
elkaar functioneren. 

Inmiddels heb ik van Veilig Verkeer 
Nederland vernomen dat men bereid 
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W a g e n a a r 

is de keuringseisen en keuringssyste-
men volledig aan te passen aan de 
rijkskeuringseisen c.q. het rijkskeu-
ringssysteem. Daartoe zou ook de 
BOVAG bereid zijn. Daarnaast is het 
wat ons betreft ook niet onoverkome-
lijk dat de tarieven voor beide 
soorten keuringen gelijk zijn. Ove-
rigens laat ons amendement deze 
zaak ook open. 

Het tweede argument van de 
regering betrof de administratieve 
verwerking bij de Rijksdienst voor het 
Wegverkeer. Informatie bij deze 
dienst leerde ons dat in het geval van 
volledige gelijkschakeling van de 
keuringseisen, de administratieve 
werking bij de Rijksdienst voor het 
Wegverkeer geen onoverkomelijk 
probleem zou opleveren. Een en 
ander kan bij algemene maatregel 
van bestuur ex artikel I onderdeel C, 
van het wetsontwerp worden 
geregeld. 

Ik verneem tegen het licht van 
deze nieuwe ontwikkelingen graag 
het oordeel van de regering over het 
amendement van collega Van der 
Doef op stuk nr. 12 en ons amende 
ment op stuk nr 1 6. 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer 
de Voorzitter! De fractie van de PPR is 
nooit een groot voorstander geweest 
van de periodieke autokeuring, de 
verplichte keuring. De argumenten 
van milieu en verkeersveiligheid 
spreken ook ons natuurlijk buitenge-
woon aan. Echter, het vraagstuk van 
de handhaafbaarheid is hier zodanig 
aan de orde dat mijn fractie de 
grootste twijfels heeft ten aanzien van 
dit wetsontwerp. De laatste fase is 
vorige week afgerond. Toen is ook 
uitvoerig in de Kamer gesproken over 
het punt van de deregulering en de 
sobere wetgeving. Als je de 15 
toetsingspunten die door de regering 
in de brief van 8 november zijn 
genoemd op deze wet 'loslaat', moet 
je tot de conclusie komen dat zij niet 
stroken met de wet. Wi j moeten deze 
wet gewoon niet hebben! 

Onze mening is nog eens bevestigd 
door de minister van Justit ie. Vorige 
week konden wij hem na afloop van 
het kamerdebat in Den Haag Vandaag 
hardop horen denken, toen het ging 
over de vraag wat zou moeten 
worden ingeleverd om capaciteits 
ruimte te krijgen bij justitie en politie. 
De minister zei hardop dat hij eraan 
dacht om de maximumsnelheid te 
verhogen. Hij wilde zo'n verandering 
in ieder geval ter discussie stellen. 
Hierover zijn met de staatssecretaris 

van Verkeer en Waterstaat enkele 
duidelijke afspraken gemaakt. 

Toen ik de minister van Justit ie dit 
punt weer hoorde noemen dacht ik: 
iedereen die nu nog denkt dat met 
deze wet iets extra's voor het milieu 
en de verkeersveiligheid kan worden 
gedaan, moet zich ook realiseren wat 
daarvoor moet worden ingeleverd. 
Nu wordt er al weer gedacht aan het 
verhogen van de maximumsnelheid. 
Wi j weten wat dat betekent voor het 
milieu en voor de verkeersveiligheid! 
Een en ander heeft onze tegenstem 
nog eens extra kracht gegeven. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Jorritsma heeft haar amendement 
ingetrokken. Ik ben haar daarvoor 
erkentelijk. Zij zei dat alles eraan 
moet worden gedaan om een goede, 
en afgewogen zaak tot stand te 
brengen. Ik zeg haar dat gaarne toe! 
De heer Van der Doef merkte op dat 
beide departementen nog steeds 
tegenover elkaar staan. Ik wijs erop 
dat beide departementen er hun best 
voor zullen doen om er iets goeds 
van te maken. Het gaat namelijk om 
de verbetering van de verkeersveilig 
heid op de weg, de verbetering van 
het milieu etc. 

De heer Van der Doef vond het 
compromis krakkemikkig en vroeg 
zich dan ook af of de geloofwaardig-
heid niet werd aantast. De regering 
had haar eigen argumenten voor die 
5 jaar - dan wel 6 jaar - en die twee 
jaar. Het lijkt mij niet goed om de 
discussie daaromtrent te herhalen. Ik 
ben er niettemin verheugd over dat 
de regering de mogelijkheden heeft 
geschapen voor de heer Van der 
Doef en de zijnen om voor dit 
wetsontwerp te stemmen. 

Dan kom ik bij de motie van de 
heer Van der Doef inzake de koppeling 
kenteken/keuring. Ik wil graag de 
opmerking van de minister van 
Justitie herhalen, dat wij deze motie 
zien als een aansporing. Deze motie 
zal ons onder druk houden. Wi j zullen 
reëel kijken naar de mogelijkheden. 
Ik kan in deze zin dan ook goed leven 
met de motie van de heer Van der 
Doef. 

De heer Wagenaar heeft een vraag 
gesteld over het personeel bij de 
RDW. Hij vroeg of de maximumtermijn 
van 5 jaar plus 1 jaar was ingegeven 
door financiële en personele proble-
men. De heer Wagenaar vroeg, 
welke rol deze problemen hebben 
gespeeld. 

Mijnheer de Voorzitter! Het heeft 
natuurlijk wel een rol gespeeld, in die 
zin dat wij bekeken hebben of het 

effect heeft na vijf jaar of dat het 
effect heeft na zes jaar. Voor ons is 
echter van doorslaggevende beteke-
nis geweest welk effect het wets-
ontwerp inzake periodieke autokeurin-
gen kon hebben op de verkeersveilig-
heid in Nederland met daarbij de 
problemen die vorige week gesigna 
leerd zijn. Een deel van het personeel 
is al aangetrokken. Voordat de heer 
Geelhoed zich met deze zaak ging 
bezighouden, was er namelijk al 
personeel nodig Er is dus personeel 
dat al een arbeidscontract heeft Ik 
kan op dit moment niet mededelen 
hoe die arbeidscontracten exact in 
elkaar zitten. Ik neem echter aan dat 
de Rijksdienst voor het Wegverkeer 
op de van hem bekende deskundige 
en verantwoorde wijze met het 
nieuwe personeel zal omspringen. 

De heer Wagenaar heeft tegelijker-
tijd een poging gedaan om de 
discussie, gezien deze voor hem 
nieuwe feiten, over de keuringen van 
Veilig Verkeer Nederland opnieuw 
aan te zetten. Hij heeft weer gesproken 
over de tarieven. Hij heeft gezegd dat 
er geen onoverkomenlijke bezwaren 
zijn bij Veilig Verkeer Nederland en 
de BOVAG en dat de tarieven gelijk 
kunnen zijn. Dit neemt echter niet 
weg dat de bezwaren die ik vorige 
week geuit heb tegen de motie en de 
amendementen, onverkort overeind 
blijven staan. 

De heer Lankhorst heeft gezegd 
dat er gekeken moet worden naar de 
capaciteitsruimte en dat er ingeleverd 
moet worden. Toen zat opeens de 
minister van Justit ie in Den Haag 
Vandaag te praten over de 120 km. 
Het lukt mij niet altijd om naar dat 
programma te kijken. Ik was die 
avond echter bijzonder geïnteresseerd 
in Den Haag Vandaag. Ik moet 
zeggen dat de minister van Justitie 
zich volkomen correct uitgedrukt 
heeft en bepaald niets opgeroepen 
heeft. Hij heeft alleen de discussie 
eromheen gemeld. Ik heb bepaald 
geen moeite met de uitlatingen die 
de minister van Justitie die avond 
gedaan heeft 

De heer Wi l lems (PSP): Voorzitter! 
Wij hebben noch de nota van 
wijziging noch het amendement 
waarvan in de discussie sprake was, 
onder ogen gehad Ik betreur dat Ik 
heb inmiddels uit de discussie 
voldoende begrepen waar het om 
gaat Ik wil mij dan toch neerleggen 
bij de stemming nu. Ik vind het 
echter geen correcte gang van zaken. 
Deze situatie wordt wellicht veroor 
zaakt door het feit dat het lid van 
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Willem* 
onze fractie dat normaal deze zaken 
doet, op het ogenblik in het buitenland 
zit. 

De Voorzit ter: Wij nemen kennis 
van die verontschuldiging. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het begin van artikel I en onderdeel 
A worden zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het amendement-
Wagenaar (stuk nr. 1 6,1) tot invoeging 
van een nieuw onderdeel B. 

De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de RPF, de PSP en de PPR voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 16 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

De onderdelen B t /m I worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel I wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van der Doef (stuk nr. 12). 

De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, 
het GPV en de PPR en het lid 
Janmaat tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

Artikel II wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement"Jorritsma Lebbink c.s 
(stuk nr. 18). 

De Voorzit ter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de PPR tegen dit gewijzigde amende 
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Artikel III, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Jorritsma- Lebbink e s . 
(stuk nr. 18), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel IV en de beweegreden 
worden zonder stemming aangeno 
men. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 

de PPR en het GPV tegen dit wets-
voorstel hebben gestemd en die van 
de overige fracties ervoor, zodat het 
is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van der 
Doef c.s. (17687 , nr. 14). 

De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de PPR tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is aangeno 
men. 

In stemming komt de motie-Wage-
naar (17687 , nr. 15). 

De V o o r z i t t e r : Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de RPF, de PSP en de PPR 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: 
- he t ve rs lag van een m o n d e l i n g 
o v e r l e g over he t be le i d v a n de 
m i n i s t e r van F inanc iën i nzake de 
A D M ( 18600 IXB , nr . 2 6 ) ; 
- de b r ie f ove r de h o u d i n g van 
de s t a a t s s e c r e t a r i s v a n E c o n o m i 
sche Z a k e n de hee r P. H. v a n Ze i l 
t e g e n o v e r de v e r l e n i n g v a n een 
b o e d e l k r e d i e t aan de A D M 
( 1 8 6 0 0 X I I I . nr. 87) 

en van: 
- de motie-Brouwer c.s. over 
openbaarmaking van een telex inzake 
de «Almirante Grau» (18600- IXB, 
XIII, nr. 28); 
- de motie Brouwer c.s. over het 
onderzoek naar de mogelijkheden 
van een levensvatbare reparatiewerf 
in Amsterdam (18600- IXB, XIII, nr 
30) ; 
- de motie-Van der Hek over een te 
betreuren handelwijze van de 
minister van Financiën inzake een 
privaatrechtelijke relatie tussen Peru 
en Nederlandse ondernemingen 
(18600 IXB, XIII, nr. 31) ; 
- de motie Van der Hek c.s. over niet 
ti jdige en niet volledige informatie 
aan de Kamer inzake de «Almirante 
Grau» (18600-IXB, XIII, nr. 32). 

De beraadslaging wordt hervat. 

De heer V a n der Hek (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! In het debat 
van verleden week heeft de CPN een 
motie ingediend over de ADM. Onze 
fractie heeft een poging ondernomen 
het met de CPN fractie eens te 
worden over een uiteraard gewijzigde 
tekst van die motie. Dat overleg heeft 

niet tot resultaat geleid. Daarom 
dienen wij een motie in met betrekking 
tot de voortzetting van de ADM-act i -
viteiten. 

Motie 

De V o o r z i t t e r : Door de leden Van 
der Hek en Vos wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat een onderzoek zal 
worden ingesteld naar de mogelijkhe-
den van een reparatiewerf in Amster-
dam; 

spreekt uit, dat daarbij mede als 
uitgangspunt dient te worden 
gehanteerd, dat Amsterdam een 
reparatiecapaciteit behoudt die 
economisch levensvatbaar is en de 
mogelijkheid kri jgt om zich, naast het 
voldoen aan de regionale behoefte, 
te bewegen op de internationale 
reparatiemarkt; 

verzoekt de regering, een dergelijk 
onderzoek positief tegemoet te 
treden en te ondersteunen; 

verzoekt de regering, de Kamer, na 
uitbrengen van het onderzoeksrap-
port, over haar standpunt te informe-
ren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund 

Zij krijgt nr. 33 (18600- IXB, XIII). 

Aangezien de leden nog geen kennis 
hebben kunnen nemen van deze 
motie, stel ik voor, de stemming 
daarover volgende week te doen 
plaatsvinden. 

Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw B r o u w e r (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Het voordeel van het 
feit dat er twee moties liggen is dat 
er in het openbaar even over kan 
worden beraadslaagd. Het verschil 
tussen de twee moties ligt in de term 
'economisch levensvatbaar'. Dat is 
een beladen term geweest in het hele 
debat. Wat verstaat de PvdA onder 
een economisch levensvatbare werf. 
Wordt gedoeld op economische 
levensvatbaarheid op grond van de 
rendementen en de orders van de 
afgelopen t i jd, levensvatbaarheid op 
korte of lange termijn? Moet bij die 
economische levensvatbaarheid 
rekening worden gehouden met 
steun van de overheid? Kan de heer 
Van der Hek die term nader toelichten? 
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De heer Van der Hek (PvdA) 

De heer Van der H e k (PvdA): De 
mogelijkheid een reparatiewerf in 
Amsterdam te continueren wordt 
bepaald door overwegingen van 
rentabiliteit en continuïteit. Er moet 
structureel rendement zijn in verband 
met het continuïteitsperspectief. Wi j 
hebben de term 'economisch 
levensvatbaar' in de motie opgeno-
men, omdat wij het niet verstandig 
vinden te werken aan een opzet 
waarbij het perspectief van rentabili-
teit en continuïteit er niet zou zijn. 

Naar ons oordeel speelt steun bij 
de bepaling van de economische 
levensvatbaarheid net zo'n rol als 
andere financieringsbronnen. De 
rentabiliteit wordt mede bepaald 
door de financiële voorwaarden 
waaronder vermogen is verkregen. 
Steun is dus een aspect van de zaak. 
Daarover laten wij ons nu niet uit. 
Laten de wijze mannen maar rappor-
teren. Wij zien wel wat er uitkomt. 
Ongetwijfeld zal de regering daaraan 
haar oordeel willen verbinden. 

De heer Wi l lems (PSP): Wat de heer 
Van der Hek in zijn motie vraagt is als 
ik mij niet vergis precies datgene wat 
de regering de afgelopen week heeft 
toegezegd. Wat is het specifieke 
belang van deze motie? Ik ben ook 
zeer benieuwd welke reactie de 
regeringgeeft op de formulering die 
door de heer Van der Hek wordt 
gebruikt. 

De heer Van der H e k (PvdA): Ik 
raad de heer Wil lems aan, zorgvuldig 

kennis te nemen van de tekst. Niet 
alleen het criterium staat er in maar 
er wordt ook een uitspraak gevraagd 
over de houding van de regering met 
betrekking tot het onderzoek gericht 
op de vaststelling van de economische 
levensvatbaarheid. 

Het zou goed zijn indien de Kamer 
dat zou wil len uitspreken. Dit 
verplicht de Kamer niet zich neer te 
leggen bij welke oplossing dan ook, 
maar de Kamer verplicht zich wel de 
regering te onderhouden over een 
positieve bejegening van een op 
zichzelf verantwoord resultaat. 

De heer V a n lersel (CDA): De 
regering heeft, als ik het mij goed 
herinner, de afgelopen week gezegd 
dat het niet gaat om havengebonden-
heid in formele zin. Een kleine werf, 
die allereerst regionaal gebonden is 
zal echter niet veel mogelijkheden 
hebben om met brede armslag in de 
wereld orders te vergaren. Wij 
hebben ons daarbij neergelegd, want 
dit was een open formulering. Het 
hield namelijk in dat men in voor-
komende gevallen wel orders van 
buiten kon halen, maar dat men 
daarop niet de hele strategie zou 
baseren. Mijn vraag aan de heer Van 
der Hek is nu: geldt dat rentabiliteits 
criterium ook voor die orders die 
buiten Amsterdam verworven 
moeten worden? Wij moeten 
namelijk niet in dezelfde situatie als 
nu terecht komen, waarin reparatie-
werven elkaar soms met enkele 

tientallen guldens per uur beneden 
de marktprijs beconcurreren. 

De heer Van der Hek (PvdA): De 
minister en de staatssecretaris van 
Economische Zaken hebben opge-
merkt dat zeker een capaciteit 
gevonden kan worden in het havenge 
bonden gebeuren, maar dat men zich 
daartoe niet behoeft te beperken. De 
onderneming als zodanig moet echter 
voldoen aan de eisen van rentabiliteit 
en continuïteit. Het is aan de onderne-
ming zelf om dat waar te maken. Hoe 
zij dan acquisitie pleegt, werk verwerft 
en de kostenprijs-verhouding hanteert 
ten einde het rendement en de 
continuïteit te bewerkstelligen is een 
zaak van het bedrijf. Het zou onwijs 
zijn indien de Kamer daarover een 
uitspraak zou doen. Dit past zelfs in 
de filosofie van de heer Van lersel en 
zijn partij. Als het maar goed geschiedt. 

De heer Van lersel (CDA): Precies! 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Het debat van de 
vorige week heeft bij ons en ongetwij-
feld ook bij de ADM-werknemers een 
wrange smaak achtergelaten. Wij 
vinden dat de regering een vrij 
halsstarrige houding heeft aangeno-
men en in feite weigert een oplossing 
te zoeken voor de situatie waarin de 
ADM verkeert. Met de heer Van der 
Hek - wij hebben dat zojuist kunnen 
horen - hameren de bewindslieden 
op levensvatbaarheid, continuïteit en 
rentabiliteit van de werf. Eén aspect 
ontbreekt echter, ook bij de heer Van 
der Hek, namelijk dat van de werkge-
legenheid. Dat komt in het hele 
verhaal niet voor. Die werkgelegen-
heid en de kosten van de werkloosheid 
- daar wordt hier ook vaak over 
gepraat - moet je juist bij de rentabi-
liteit betrekken. 

De heer Van der Hek (PvdA): Ik 
weet niet wat mevrouw Brouwer 
bedoelt. Wil zij een economisch niet 
levensvatbare werf handhaven 
uitsluitend uit een oogpunt van 
werkgelegenheid? Hoe duurzaam en 
hoe plezierig zal die werkgelegenheid 
dan wel zijn? 

Mevrouw Brouwer (CPN): Nee 
mijnheer de Voorzitter, ik pleit 
helemaal niet voor speeltuinen, 
zandbakken en dergelijke, zoals de 
heer Van der Hek wil suggereren Ik 
pleit ervoor dat in de industriepolitiek 
rekening wordt gehouden met de 
werkgelegenheid en met de kosten 
die werkloosheid met zich brengt. Ik 
pleit dus voor een integraal verhaal. 
Mijn punt is dat de werkgelegenheid 
in het verhaal niet voorkomt. Met 
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andere woorden: de werkloosheid 
moet niet worden afgeschoven naar 
de gemeenschap en naar de werk-
lozen zelf. Daarop komt het neer. 

De heer Van der Hek (PvdA): De 
beste methode om de werkloosheid 
niet af te schuiven naar de gemeen-
schap is ervoor zorg te dragen dat er, 
ook als het met overheidsgeld 
geschiedt, een onderneming ontstaat 
die duurzame werkgelegenheid kan 
garanderen. Zo'n onderneming moet 
dan aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik heb dat 
al vaker gehoord in dit huis. Wat dat 
betreft schuift de Partij van de Arbeid 
al een stukje op in de richting van de 
visie van de regering. Dat is natuurlijk 
de verantwoordelijkheid van de PvdA 
zelf. Het gaat natuurlijk niet vanzelf-
sprekend en automatisch, als de 
werkgelegenheid niet bij de besluit-
vorming wordt betrokken. 

De heer Van der Hek (PvdA): De 
manier, waarop u het doet, vind ik 
oneigenlijk. Natuurlijk speelt de 
werkgelegenheid een belangrijke rol. 
Dat schept dan ook de plicht om 
ervoor zorg te dragen, dat de 
werkgelegenheid, die er nog is bij 
een onderneming duurzame en 
goede werkgelegenheid is. Dat moet 
mevrouw Brouwer niet van mij 
wegnemen. 

Mevrouw Brouwer heeft volkomen 
gelijk: als de PvdA een standpunt 
inneemt, geschiedt dat niet automa-
tisch, maar weloverwogen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dat 
maakt het soms des te erger. 

Mijnheer de Voorzitter! Onder een 
goed beleid, dat ook voor de langere 
termijn levensvatbare resultaten 
oplevert, verstaan wij een beleid, dat 
uitgaat van behoud van werkgelegen-
heid en van de noodzaak van een 
volwaardige reparatiewerf, niet 
alleen van regionaal belang, de haven 
van Amsterdam. Nu hadden wij de 
indruk, dat dit aspect vervat was in 
de afspraken, die gemaakt zijn tussen 
een delegatie van Amsterdam 
- waarin onder meer de wethouder 
Heerma - en leden van het kabinet. 
Staatssecretaris Van Zeil heeft dit 
vorige week echter niet bevestigd. Is 
er ondertussen iets veranderd ter 
zake van dit aspect? Kan gestreefd 
worden naar een werf, die niet alleen 
van regionale betekenis is? 

In het dictum van motie nr. 30 
wordt gevraagd de winst op de order 
van Peru ten goede te laten komen 
aan de reparatiewerf in Amsterdam. 

Nu hebben de bewindslieden vorige 
week toegezegd, dat de winst op die 
order inderdaad in Amsterdam zal 
blijven. Het lijkt mij zinnig deze motie 
aldus te veranderen, dat het tweede 
onderdeel van het dictum vervalt. 
Voorde rest kan de motie gelijkluidend 
blijven. 

Motie 

De Voorzi t ter: De motie Brouwer 
c.s. (18600- IXB, XIII, nr. 30) is in die 
zin gewijzigd, dat het tweede deel 
van het dictum is vervallen. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 34 (18600-IXB, XIII). 

Ik stel voor, aanstonds over deze 
gewijzigde motie te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzi t ter: Afgezien van het 
feit, dat het cijfer 1 ook komt te 
vervallen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Daarin 
heeft u gelijk. 
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
aan de minister van Financiën 
informatie gevraagd over de inhoud 
van de telex aan de Nederlandse 
ambassade in Peru. Wij zijn niet erg 
gelukkig - om het zacht uit te 
drukken - met de wijze, waarop de 
minister van Financiën deze zaak 
heeft afgehandeld. Weliswaar heeft 
de Kamer in vertrouwen de letterlijke 
tekst van de telex mogen vernemen, 
maar op de vraag, of de minister in 
zijn eigen, maar correcte bewoordin-
gen kon aangeven, wat er over de 
afvaart is gezegd, antwoordde de 
minister zeer ondoorzichtig. Iedereen, 
die het kamerdebat volgde, moest 
toch gissen naar de inhoud van de 
mededeling van de minister aan de 
ambassade Dat is een wijze van 
optreden, waarmee de openbaarheid 
van dit parlement niet is gediend. Dat 
zou een reden kunnen zijn om de motie 
nr. 28 in stemming te laten komen. Wi j 
hebben twee keer aan de minister 
gevraagd in het openbaar de inhoud 
van de mededeling mee te delen. Hij 
heeft hierop gereageerd op een wijze, 
die wij niet correct vinden. Het heeft 
weinig zin over deze motie te stemmen. 
Er ligt een motie, waarin de houding 
van de minister van Financiën wordt 
betreurd. Ik trek motie nr. 28 in. 

Motie 

De Voorzi t ter: Aangezien de 
motie-Brouwer c.s. (18600-IXB, XIII, 
nr. 28) is ingetrokken, maakt zij geen 
onderwerp van beraadslaging meer 
uit. 

Staatssecretaris Van Zei l : Mijnheer 
de Voorzitter! Ik kan uiteraard nog 
niet reageren op de nieuwe motie 
van de heer Van der Hek, omdat ik 
die nog niet ken. Ik wil wel enkele 
opmerkingen maken naar aanleiding 
van zijn toelichting en hetgeen 
mevrouw Brouwer heeft opgemerkt. 

Ik wil nogmaals zeggen, dat het 
kabinet bereid is mee te denken over 
modaliteiten en mogelijkheden van 
een reparatiewerf voor zeeschepen in 
Amsterdam, dat wij bereid zijn te 
participeren in de kosten van het 
onderzoek dat thans volop in gang is 
door een drietal daartoe aangezochte 
deskundigen en dat er in beginsel 
een mogelijkheid is tot een financiële 
handreiking, indien aan de bekende 
voorwaarden wordt voldaan, vanuit 
de steunregeling individuele bedrijven 
en/of de middelen van het regionaal 
sociaal-economisch beleid. 

Ik heb daaraan de vorige week 
verbonden - ik herhaal het graag nu, 
met name naar aanleiding van de 
discussie tussen de heer Van der Hek 
en mevrouw Brouwer - dat dit niet 
zal kunnen leiden tot een participatie 
van de overheid in het aandelenkapi-
taal van een eventueel op te richten 
nieuwe werf en dat het ook niet zal 
kunnen leiden tot enige compensatie 
voor exploitatietekorten, die zich in 
de toekomst zouden kunnen voor-
doen, onverhoopt. Ik benadruk dat in 
onze opvatting de werkgelegenheid 
het beste gewaarborgd is als 
ondernemingen marktconform 
functioneren, dat wil zeggen: 
minstens kostendekkend en zo 
mogelijk met een goed rendement 
functioneren. 

Ik bevestig graag opnieuw, dat, 
zodra wij een rapportage, hetzij de 
eindrapportage dan wel de tussentijd-
se rapportage, van de commissie van 
deskundigen hebben, contact wordt 
opgenomen met de Kamer of de 
kamercommissie. In onze ogen - ik 
heb dit de vorige week bij het 
formuleren van de opdracht, die in 
overleg met het gemeentebestuur 
van Amsterdam en het provinciaal 
bestuur van Noord-Holland tot stand 
is gekomen, gesteld - gaat het 
primair om een reparatiewerf die aan 
de Amsterdamse haven is gebonden, 
maar betekent dit niet dat er sprake 
is van marktsegmentering of markt-
beperkingen. Ik heb eraan toegevoegd 
dat de ervaring uitwijst dat het 
immens moeilijk is, gegeven de 
huidige situatie en gegeven ook 
hetgeen wij in de achter ons liggende 
tijd hebben gezien en wij voor de 
eerstkomende tijd moeten verwach-
ten, reparatie orders te verwerven, 
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los van die betreffende schepen die 
op deze haven zijn aangewezen, die 
kostendekkend dan wel rendabel 
kunnen zijn. Daarom hebben wij niet 
voor niets zeer nadrukkelijk gesproken 
over de marktsituatie en over de 
reële marktverwachtingen, die mede 
ten grondslag moeten liggen aan de 
rapportage van de commissie van 
deskundigen. 

Mevrouw Brouwer heeft gevraagd 
of er enige ruimte zit tussen het 
gesprek dat vorige week met de 
delegatie van het kabinet heeft 
plaatsgevonden en hetgeen nader in 
de opdrachtformulering is terechtge-
komen. Dat is niet het geval. Het 
gesprek met de kabinetsdelegatie 
ging over de Amsterdamse problema-
tiek en over mogelijkheden en 
modaliteiten van een nieuwe repara-
tiewerf. Daarna is het overleg, dat al 
begonnen was tussen de gemeente 
Amsterdam, het provinciaal bestuur 
van Noord Holland en mij, voortgezet 
over de exacte formulering. Zoals ik 
de vorige week al heb gezegd is 
tussen de drie overheden een 
volstrekte overeenstemming over die 
formulering bereikt. 

Mij is dezer dagen nog gerappor-
teerd van de zijde van het gemeente 
bestuur van Amsterdam dat ook de 
vakorganisaties en de ondernemings-
raad thans het resultaat van het werk 
van die commissie van deskundigen 
afwachten en daarmee impliciet de 
opdrachtformulering en de samen-
stelling van de commissie van 
deskundigen hebben geaccepteerd. 

De vorige week is meegedeeld dat, 
indien en voor zoveel er een afzon-
derlijke BV komt waarin, indien alles 
loopt zoals men denkt, de Almirante 
Grau wordt opgenomen en indien en 
voor zoveel dat project winst 
oplevert, de winst daarvan aan 
Amsterdam ten goede zal komen. 

Het spreekt uiteraard voor zichzelf 
dat, indien en voor zoveel in die BV 
ook andere dan de ADM BV dan wel 
de nieuwe werf die daarvoor in de 
plaats komt zullen participeren, die 
andere een aandeel zullen hebben in 
de hun eventueel toekomende winst. 
Om der wille van de rechtvaardigheid 
zullen wij vanzelfsprekend daarmee 
nog rekening moeten houden 

Minister Ruding: Mijnheer de 
Voorzitter! Over motie nr. 28 behoef 
ik mijn mening niet meer te geven, 
want die is ingetrokken. 

Ten aanzien van de moties op stuk 
nr. 3 1 , van de heer Van der Hek, en 
stuk nr. 32, van de heren Van der 
Hek, Engwirda, mevrouw Brouwer, 

mevrouw Beckers-de Bruijn en de 
heer Wil lems, verwijs ik wat 
betreft mijn argumenten en de feiten 
kortheidshalve naar hetgeen ik in het 
mondeling overleg en vervolgens in 
de plenaire vergadering op 24 januari 
heb uiteengezet. Dat is zeer uitvoerig 
en naar ik aanneem heel duidelijk 
gebeurd. Het heeft geen zin, alle 
argumenten en feiten te herhalen. Zij 
leiden mij ertoe, te menen dat het 
oordeel uitgesproken in beide moties 
feitelijk en inhoudelijk geheel onjuist 
is. Derhalve ontraad ik zowel motie 
nr. 31 als motie nr. 32 ten stelligste. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

In stemming komt de gewijzigde 
motie-Brouwer c.s. (18 600-IXB, XIII, 
nr. 34). 

De Voorzi t ter : Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN, de PPR en de PSP voor deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Van der 
Hek (18600- IXB, XIII, nr. 31). 

De Voorzi t ter : Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PSP, de PPR en 
de groep Scholten/Di jkman voor 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van der 
Hek c.s. ( 1 8 6 0 0 IXB, XIII, nr. 32). 

De Voorzi t ter : Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PSP, de 
PPR en de groep Scholten/Dijkman 
voor deze motie hebben gestemd en 
die van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is verworpen 
Ik stel voor, het verslag van een 
mondeling overleg over het beleid 
van de minister van Financiën inzake 
de ADM (18600- IXB, nr. 26), 
alsmede de brief over de houding 
van de staatssecretaris van Economi-
sche Zaken de heer P. H. van Zeil 
tegenover de verlening van een 
boedelkrediet aan de ADM (18 600-
XIII, nr. 87) voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzi t ter: Ik geef gelegenheid 
tot het afleggen van s temverk lar in -
gen over de onderwerpen, waarover 
juist is gestemd 

Periodieke keuring m o t o r r i j t u i 
gen 

De heer Schut te (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! De invoering van de 

periodieke autokeuring is ook naar 
mijn mening op zichzelf van belang, 
maar de materiële betekenis ervan 
hangt ook af van de feitelijke 
mogelijkheden tot handhaving. De 
minister van Justitie heeft tijdens de 
debatten daarvoor geen waarborgen 
kunnen bieden. Dat hangt samen met 
de gevolgen van een ernstige 
onderbezetting in het gehele justitiële 
apparaat. Die onderbezetting wordt 
niet opgeheven, integendeel, door de 
invoering van deze wetgeving. Dat 
betekent dat prioriteiten in het 
justitiële apparaat, meer nog dan nu, 
onvermijdelijk zijn. In dat kader heeft 
voor mij de invoering van een 
periodieke autokeuring geen prioriteit. 
Daarom heb ik tegen het wetsvoorstel 
gestemd. 

De heer Tommei (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! In het debat over de 
invoering van de periodieke autokeu-
ringen heb ik meermalen de nadruk 
gelegd op het probleem van de 
handhaving van de wet. Ik heb de 
regering de zekerheid gevraagd dat 
die handhaving op een acceptabele 
wijze kan plaatsvinden. De minister 
van Justit ie heeft op dit punt geen 
garanties kunnen geven, maar wel 
duidelijk gemaakt, dat het de 
regering zeer ernst is met de handha-
ving van de wet. Regelmatig zal 
worden getracht, die handhaving niet 
alleen te controleren, maar ook te 
verbeteren. 

Op dit punt zal de uitvoering van 
de motie Van der Doef, die ook door 
mij ondertekend is, een belangrijke 
verbetering met zich kunnen brengen. 
Ik ga er dan ook zonder meer van uit, 
dat deze motie zal worden uitgevoerd. 

Al met al hebben in de afweging 
van de onzekerheden met betrekking 
tot de handhaving, maar ook van de 
belangrijke voordelen van de wet op 
het gebied van milieu en verkeersvei-
l igheid, de laatste aspecten voor 
onze fractie de doorslag gegeven. 

A D M 

De heer W i l l ems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil graag nog even ons 
stemgedrag toelichten met betrekking 
tot motie nr. 31 van de heer Van der 
Hek. Daarin wordt een negatief 
oordeel uitgesproken - en dat 
hebben wij gesteund - over het feit 
dat de minister van Financiën zich 
heeft bemoeid met de privaatrechte-
lijke relaties tussen Peru en een 
aantal Nederlandse ondernemingen. 

Wi j hechten eraan te stellen dat 
wij dit niet in zijn algemeenheid 
afwijzen. Wi j kunnen ons wel degelijk 
situaties indenken waarin het 
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Staatssecretaris De Graaf van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Wi l lems 

noodzakelijk en nuttig is, dat de 
Nederlandse regering vanuit bepaalde 
principes of afwegingen daarin 
treedt. Wi j hebben echter wel 
bezwaren tegen de wijze waarop 
deze minister in deze zaak en op 
deze wijze heeft ingegrepen in de 
order van de ADM en daarmee in 
feite een belangrijke slag aan de 
ADM heeft toegebracht. Dat hebben 
wij door onze steun aan de motie tot 
uitdrukking willen brengen. 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Inhoudelijk zijn wij het 
eens met het beleid zoals dat 
uiteindelijk door de bewindslieden 
van EZ en Financiën ten aanzien van 
de ADM is gevoerd Dat geldt ook 
voor de inhoud van de telex van de 
minister van Financiën. Gezien de 
financiële belangen die voor de staat 
op het spel staan middels de 
exportkredietöerverzekering achten 
wij het verzenden van de telex, 
waarin de vraag wordt opgeworpen 
of de afvaart van de Almirante Grau 
niet moet worden uitgesteld, 
gerechtvaardigd Daarom hebben wij 
tegen de moties op stuk nr. 30 en 31 
gestemd. Wi j hebben onze bezwaren 
met betrekking tot het verschaffen 
van informatie aan de Kamer 
verleden week naar voren gebracht. 
Op grond daarvan konden wij motie 
nr. 32 ondertekenen. 

De Voorzi t ter : Het Presidium heeft 
met eenparigheid van stemmen 
besloten, te stellen in handen van: 

a. de vaste commissie voor Justit ie: 
- het wetsvoorstel Wijziging van 
a. de Wet administratieve Recht 
spraak belastingzaken en de Tarief-
commissiewet, 
b. de Wet administratieve Recht-
spraak bedrijfsorganisatie (18 835) ; 

b. de vaste commissie voor Verkeer 
en Waterstaat: 
- de nota De Waterhuishouding van 
Nederland (18793) 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Nadere wi jz ig ing 
van de A lgemene Ouderdoms-
w e t , de A lgemene W e d u w e n en 
W e z e n w e t , de A lgemene Kinder-
b i js lagwet , de A lgemene W e t 
Bijzondere Z iek tekosten en de 
A lgemene Arbeidsongeschikt -
he idswet ( invoering gel i jke 
behandel ing van mannen en 
v r o u w e n in de A lgemene Ouder 

d o m s w e t a lsmede aanpassing 
van de overige volksverzeker in-
gen) (18515 ) . 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik denk dat iedereen 
grif zal toegeven dat de huidige 

Algemene Ouderdomswet, waarbij 
getrouwde vrouwen als zij 65 jaar 
zijn, geen uitkering krijgen, moet 
veranderen. En dat niet alleen omdat 
een Europese richtlijn dat zo stelt. De 
hoeveelheid brieven en telefoontjes, 
die wij krijgen van mensen die al 
AOW genieten of binnen afzienbare 
tijd 65 jaar worden, maakt heel 
duidelijk dat het niet om een simpele 
zaak gaat. Laatst belde mijn vader 

Mevr. Ter Veld (PvdA) 
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- hij is jonger dan mijn moeder - mij 
op met de vraag: Krijgt men straks 
haar eigen AOW? Ik zei: Ja. Hij 
vroeg: Worden wij dan deurdelers? Ik 
zei: Nee, dat heet tweeverdieners. 
Het kostte mij nogal wat ti jd om het 
uit te leggen. Hij wou eigenlijk weten 
of hij en mijn moeder er nu beter of 
slechter van werden. 

Mijnheer de Voorzitter! Werkend 
aan de voorbereiding van dit debat 
wist ik dat het om een moeilijke en 
verwarrende zaak ging. Moeilijk, 
omdat het gaat om een herziening 
van één van onze meest dierbare 
volksverzekeringen, het ouderdoms-
pensioen. De invoering daarvan bood 
voor het eerst het perspectief dat 
arm en oud geen synoniem meer 
zouden zijn. 

Alle Nederlandse ingezetenen 
konden na de noodwet-Drees en de 
AOW van Suurhoff verzekerd zijn van 
een minimum-bestaansgarantie. 
Deze zekerheid mag, hoe de AOW 
ook wordt aangepast, niet worden 
weggenomen. Voorstellen zoals die 
van de minderheid van de Emancipa-
tieraad, om de AOW-uitkering te 
koppelen aan het gewerkt hebben, 
aan de premiebetaling, moeten 
worden afgewezen omdat zij het 
volksverzekeringskarakter van de 
AOW aantasten. En dat karakter 
wenst de PvdA uitdrukkelijk te 
handhaven. Alle Nederlandse 
ingezetenen hebben recht op een 
inkomensgarantie als ze 65 worden, 
of ze man zijn of vrouw, gehuwd of 
ongehuwd. Ik wil dit voor alle 
duidelijkheid nu alvast gezegd 
hebben, want bij alle onzekerheden 
die verandering per definitie met zich 
meebrengt, behoort dit in ieder geval 
zeker te zijn. 

Toch voorzie ik bij dit debat nog 
twee andere problemen. Het eerste. 
Ik heb met enige verbazing geconsta-
teerd, dat beide regeringspartijen het 
niet met elkaar eens zijn, en dat nog 
wel voor het debat. Tot nu toe bleek 
dat meestal halverwege het debat, 
zoals bij de behandeling van de wet 
inzake de tweeverdieners, of achteraf, 
als het CDA ontdekte dat de gevolgen 
van een wet niet in overeenstemming 
bleken te zijn met wat het had 
gedacht. 

Ik weet alleen niet of ik er echt een 
probleem van moet maken, nu de 
fractievoorzitter van de VVD, de heer 
Nijpels, mij via de televisie er bijna 
van heeft weten te overtuigen dat er 
zich tussen de coalitiepartners geen 
enkel probleem meer zal voordoen. 

Ook is mij duidelijk geworden dat 
CDA en VVD in het vervolg alle 
problemen samen zullen oplossen. 
Ook hierbij wijs ik weer op de wet 
tweeverdieners. 

Gelet op wat ik nu net geschetst 
heb, vind ik dat we in dit debat - en 
dat geldt niet alleen voor het CDA -
uiterst grondig de technische 
mogelijkheden en de gevolgen van 
dit wetsvoorstel zullen moeten 
bekijken. Ik zou namelijk staatssecre-
taris De Graaf niet graag zien 
verkeren in de positie waarin staats 
secretaris Koning werd gebracht, 
namelijk de positie waarin gezegd 
kan worden dat achteraf bezien de 
Kamer niet voldoende is geïnformeerd 
of waarin de CDA-fractie kan zeggen, 
dat zij het allemaal niet heeft geweten. 

Maar belangrijker nog dan het 
geschil tussen beide regeringspart-
ners is voor mijn partij dat de VVD 
- ook in publieke optredens op radio 
en televisie - stelt dat zij de wetsvoor-
stellen van staatssecretaris De Graaf 
verstrekkend zal gaan amenderen en 
dat het onbegrijpelijk zou zijn, als de 
Partij van de Arbeid daar geen steun 
aan gaf. Op de inhoudelijke kant kom 
ik zo dadelijk nog terug, maar als ik 
dat zo hoor, vraag ik me af of men dit 
zegt in de veronderstelling dat 
staatssecretaris De Graaf, als de 
PvdA de VVD steunt, het wetsvoorstel 
zal intrekken, of dat men dit naar 
voren brengt omdat men heel goed 
weet, dat de financiële consequenties 
op de langere termijn niet alleen voor 
de AOW, maar ook voor de premie-
heffing en de andere sociale-zeker 
heidsuitkeringen, het voor de PvdA 
wellicht onmogelijk maken, de 
dekking te accepteren. 

We kunnen het veilig roepen, 
denkt men bij de VVD wellicht. Ik 
vraag me dit des te meer af, omdat 
bij voorbeeld bij andere discussies 
over een inkomensafhankelijke 
toeslag de VVD hier wél voor gepleit 
heeft, ook als de Partij van de Arbeid 
ertegen was. Ik wijs bij voorbeeld op 
de minimumdagloonbescherming in 
de WAO en op het onlangs gevoerde 
debat over de 'deurdelers', waarbij 
VVD mét CDA uitdrukkelijk ervoor 
pleitte, rekening te houden met het 
inkomen van de partner; in dit geval 
zijn beiden jonger dan 65 jaar. En 
dan denk ik: waarom is het inkomen 
van de partner de ene keer zoveel 
heiliger dan de andere keer? 

Voor alle duidelijkheid, wij zijn 
zeker bereid om voor de overgangspe 
riode van vijf jaar naar een nieuw 
stelsel - ik heb het amendement al 
ingediend - de VVD tegemoet te 

komen door voor die termijn hetzelfde 
te vragen. Ik zal straks toelichten, 
waarom wij dat doen, waarom wij 
willen afwijken van de voorstellen 
van de regering inzake de overgangs-
periode. Ook zal ik aangeven, 
waarom wij dit voor vijf jaar financieel 
zeker aanvaardbaar achten. 

Naast deze problemen, die zich 
voor een deel binnen de regeringsco-
alitie voordoen, zou nog een probleem 
deze discussie zwaar kunnen 
belasten; een probleem dat de 
staatssecretaris heeft gecreëerd, 
samen met de regeringspartijen. Nog 
geen week geleden stelde de 
regering dat de stelselherziening tot 
na 1 januari 1986 zou worden 
uitgesteld. Maar nu voer ik toch echt 
het woord over een zeer ingrijpend 
onderdeel van de stelselherziening. 
Dus weer wordt er één onderdeel uit 
die stelselherziening gehaald, en dat 
terwijl juist de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de AOW 
een logisch vervolg zou behoren te 
zijn op de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de sociale 
zekerheid tot het 65ste jaar. 

In dat licht staat de afwijzing van 
een inkomensbescherming van 
getrouwde vrouwen die langdurig 
werkloos zijn in de W W V in schrille 
tegenstelling tot de huidige behande-
ling. Het voortdurend terugkeren van 
de discussie over uitkeringen, 
gekoppeld aan het kostwinnersidee 
- ik wijs weer op deurdelers - staat 
op gespannen voet met voorstellen, 
zoals die nu zijn ingediend, om bij de 
AOW beide partners in een huwelijk 
op termijn een zelfstandig uitkerings-
recht te geven, wanneer zij of hij 65 
jaar is geworden. Hierbij is tevens 
sprake van toeslagen voor situaties 
waarin de jongere partner geen of 
een te laag eigen inkomen heeft. 

Een dergelijk AOW-model behoort 
gepaard te gaan met een actief 
beleid, gericht op eigen inkomensver 
werving en bescherming van het 
inkomen voor het 65ste jaar. 

Het gegeven dat wij hierover nu in 
1985 spreken, is vreemd, omdat de 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen - waarvan sinds 1976 
bekend is dat die verplicht is - nu 
snel aan de orde moet komen. Er lag 
al een advies van de SER-commissie 
internationale, sociale en economi-
sche aangelegenheden waarin erop 
wordt gewezen dat de AOW moet 
veranderen. In de schriftelijke 
voorbereiding heb ik er al op gewezen 
dat een regeringsrapport uit 1952 
dezelfde discussie weergeeft die wij 
nu in de Kamer voeren. Het was 
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reeds lang bekend dat de AOW moet 
worden herzien. Ook was al heel lang 
bekend dat de W W V moet worden 
herzien. 

Ik vind het uitermate teleurstellend 
om los van een totaalvisie op het 
sociale zekerheidsstelsel dit debat te 
moeten voeren. Alleen al de noodzaak 
van een op elkaar afgestemd stelsel 
- waarmee tevens de duidelijkheid 
van het sociale zekerheidsstelsel 
wordt gediend - vraagt om die 
integratie. Een overweging tot het 
instellen van een overgangstermijn 
van 5 jaar is dat wij een beeld willen 
van de totale stelselherziening, mede 
naar aanleiding van een aantal in het 
wetsontwerp voorkomende knelpun-
ten. 

Mijnheer de Voorzitter! Los van de 
problemen, ga ik nu mijn eigen weg. 
Ik zal aangeven hoe de PvdA de 
AOW in een totaalvisie op de sociale 
zekerheid wil herzien. Daarna zal ik 
aangeven wat dit betekent voor de 
voorliggende wetgeving, waar wij in 
ieder geval amenderen, waar wij 
vraagtekens zetten en waar wij 
duidelijkheid willen van de regering 
en de andere partijen om - zo 
nodig - nog verder te amenderen. 
Tussendoor zal ik - en dat is technisch 
misschien wel vervelend- een aantal 
knelpunten aangeven die nu al zijn 
ontstaan of nog zullen ontstaan, bij 
voorbeeld in relatie tot andere 
volksverzekeringen. Daarover dient 
vandaag eveneens duidelijkheid 
worden gegeven. 

Wij leven nu in een samenleving 
die verkeert in een soort overgangs-
fase van het traditionele gezinsmodel 
- waarbij de man kostwinner was en 
de vrouw thuis arbeid verrichtte-
naar een samenleving waarbij meer 
en meer vrouwen en mannen zowel 
aan betaalde arbeid deelnemen als 
onbetaalde arbeid thuis verrichten. Ik 
neem aan dat ook het regeringsbeleid 
- gezien bij voorbeeld het concept-
beleidsplan emancipatie - daarop 
gericht is. 

Het sociale zekerheidsstelsel moet 
- zonder vooruit te lopen op de 
maatschappelijke ontwikkeling -
dergelijke ontwikkelingen niet 
frustreren. Waar vrouwen en mannen, 
nu of in de toekomst, een eigen 
inkomen verwerven, zal ongeacht de 
sekse of echtelijke staat, het inkomen 
beschermd moeten zijn. Ik noem 
eigen individuele rechten bij werkloos 
heid en arbeidsongeschiktheid. Ook 
getrouwde vrouwen hebben recht op 
WWV. Zoals thans regelingen 
bestaan voor werklozen van 50 jaar 

en ouder, dient een eigen recht voor 
de getrouwde vrouw op een uitkering 
te bestaan. 

Naast dat individuele recht zal het 
sociale zekerheidsstelsel volgens de 
PvdA op minimumniveau een 
inkomensgarantie moeten bieden. 
Deze inkomensgarantie mag voor 
alleenwonenden in welvaartsniveau 
niet lager zijn dan voor echtparen. 
Wi j accepteren daarmee dat minimum-
uitkeringen, onverlet de vraag of 
het om mannen of vrouwen gaat, wel 
kunnen verschillen, afhankelijk van 
de echtelijke staat. 

Alleenwonenden hebben veel 
dezelfde lasten als echtparen, zoals 
de huur en andere woonlasten. Met 
een hogere uitkering voor een 
alleenstaande wordt dan toch 
hetzelfde welvaartsniveau bereikt. 
Heel concreet komt dit bij de 
Algemene ouderdomswet op het 
volgende neer. Wanneer van een 
echtpaar één van de partners komt te 
overli jden, zal de andere partner niet 
met de helft van de AOW kunnen 
rondkomen. Er moet dus een hogere 
uitkering worden verstrekt. Immers, 
voor een alleenstaande moet, gezien 
de lasten, de uitkering hoger zijn. 

Het regeringsvoorstel over de 
AOW, over een aantal jaren te 
verwezenlijken, wijkt niet af van wat 
de partij van de Arbeid voor de AOW 
zal voorstellen op middellange 
termijn. Wie 65 jaar wordt, krijgt een 
zelfstandige aanspraak op de AOW 
ter hoogte van de helft van de 
huidige gehuwde-AOW, voortbordu-
rend op de zelfstandige aanspraken 
op een uitkering onder het 65ste 
levensjaar. Ongehuwden, zij die het 
al waren of worden, krijgen 70%. Dit 
betekent geen verandering ten 
opzichte van de huidige situatie. 

Ook volgens de Partij van de 
Arbeid zal een jongere partner in een 
huwelijk die nog geen 65 jaar is en 
dus nog niet AOW-gerecht igd en die 
geen eigen inkomen of eigen 
uitkering heeft, een toeslag moeten 
krijgen, opdat in ieder geval de 
minimum inkomensfunctie van de 
AOW is verzekerd, zonder dat 
betrokkene genoodzaakt is om naar 
de bijstand te gaan. Een wezenlijk 
verschil tussen de voorstellen van de 
regering en van de Partij van de 
Arbeid is, dat bij ons voorstel met 
kracht wordt gewerkt aan eigen 
inkomens en uitkeringsrechten voor 
een ieder onder de 65 jaar. De 
situatie dat de jongere partner geen 
eigen inkomen heeft, zal dan in 
steeds mindere mate voorkomen. De 
toeslag kan bovendien op langere 
termijn een uitzondering worden. 

De jongste partner zal, zoals nu al 
voor veel mannen als zij de jongste 
partner zijn gebruikelijk is, zeker een 
eigen inkomen of een zelfstandig 
uitkeringsrecht op een werkloosheids-
dan wel arbeidsongeschiktheidsuitke 
ring hebben. Het is de vraag, of de 
regering, het CDA en de VVD 
dezelfde opvattingen hebben. Zij 
zeggen van wel, maar toch is het 
absoluut onduidelijk als het aankomt 
op het stemgedrag. In dit verband 
wijs ik weer op de WWV. 

Toch is duidelijkheid noodzakelijk. 
Een zelfstandig uitkeringsrecht met 
daaraan gekoppeld de noodzaak om 
in de meeste gevallen een toeslag te 
geven, omdat de jongere partner 
geen eigen uitkeringsrechten heeft 
vóór het 65ste jaar, betekent dat ook 
op langere termijn een toeslagensys-
teem eerder regel zal zijn dan 
uitzondering. Het moet echter 
uitzondering worden. 

Toch zijn er toeslagen. Die hebben 
nadelen en voordelen. Eerst wi l ik 
iets zeggen over de voordelen. In de 
voorstellen van de regering noch in 
die van de Partij van de Arbeid zal 
het kunnen voorkomen dat een 
echtpaar, ook als de jongste nog 
geen 65 jaar is, dus nog niet AOW-
gerechtigd, naar de bijstand moet 
om over een minimuminkomen te 
kunnen beschikken. Een echtpaar, 
waarvan de jongste partner geen 
eigen inkomen heeft, zal bij het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd van 
de oudste, verdienende partner 
zonder meer over de gehele AOW-uit 
kering kunnen beschikken. 

De toeslag kan - en dit is in 
overeenstemming met de wensen 
van de vrouwenbeweging - zowel 
aan het huishouden als aan de 
jongste partner worden toegekend. 
Mevrouw Groenman van D'66 zal dit 
nader uitwerken. Onder welke 
voorwaarden kan de Sociale Verzeke 
ringsbank echter besluiten, die 
toeslag aan de jongste partner toe te 
kennen? In de wetsgeschiedenis was 
de voorwaarde altijd, dat de vrouw 
gemotiveerd aangaf waarom zij de 
helft van de gehuwde-uitkering op 
haar naam wilde hebben. Hoewel dit 
weinig voorkwam, was een van de 
motieven van de Sociale Verzeke 
ringsbank daarvoor, als de man de 
gehele AOW-uitkering 'verdronk'. Ik 
kan mij voorstellen dat de wens om 
zelf in aanmerking te komen voor die 
toeslag een voldoende argument is. 

Misschien kan de staatssecretaris 
aangeven, of met artikel 16, lid 2, op 
grond waarvan de Sociale Verzeke 
ringsbank de toeslag kan uitbetalen 
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aan de jongste partner, wordt 
bedoeld dat zulks zal geschieden, als 
daartoe een aanvraag wordt inge-
diend, of dat er nog belemmerin-
gen zijn. 

Nog een positief aspect van de 
toeslag, zoals die in het wetsontwerp 
is opgenomen, is dat de mogelijkheid 
bestaat om deze te exporteren. 
Hiermee heeft ook de staatssecretaris 
ingestemd na enige deliberatie. Ook 
mensen die in het buitenland wonen 
en daar vrijwill ig premie hebben 
betaald of degenen die naar het 
buitenland gaan als zij AOW-gerech-
tigd zijn, hebben de mogelijkheid om 
die toeslag te krijgen. Dat is een heel 
positieve ontwikkeling in het denken 
van de staatssecretaris. 

Dat maakt nog eens te meer 
duidelijk, dat bij die toeslagen 
bepaald niet aan de systematiek van 
de Algemene Bijstandswet is 
gedacht. Immers, daar zijn de 
toeslagen niet exporteerbaar. 

Dit zijn derhalve voordelen, maar 
toeslagen hebben nadelen. Wanneer 
immers de jongste partner wel over 
een eigen inkomen of uitkering 
beschikt, zal de toeslag niet worden 
toegekend. Dat betekent dat een 
echtpaar waarbij sprake is van een 
niet-verdienende, jongere partner 
enerzijds en een echtpaar waarvan 
de jongste partner wel een eigen 
inkomen heeft anderzijds per saldo 
evenveel geld kunnen hebben. 

Het voordeel van het eigen 
inkomen wordt geheel of ten dele 
teniet gedaan door de toeslag. En 
wat een bescherming is in de ene 
situatie - een gezin met één kostwin-
nende partner - , zal in een andere 
situatie als een rem worden gezien 
om te blijven werken (je houdt er 
niets van over) of als een bevoordeling 
van de alleenverdiener ten koste van 
de tweeverdieners. Dit dilemma 
schreeuwt om een oplossing, maar 
het zal zeker niet eenvoudig zijn om 
die te vinden. Het gaat hier mijns 
inziens om een heel bekend probleem, 
dat wij ook bij de tweeverdienerswet-
geving tegenkwamen. 

Een minderheid van de Emancipa-
tieraad verwijst - daar waar de AOW 
direct gekoppeld is aan de premiebe-
taling - in die gevallen naar de 
Algemene Bijstandswet. Die weg 
wijzen wij af, omdat daarmee de 
bodemfunct ie van de AOW in gevaar 
komt. Dan zou immers de AOW zelve 
ook geheel inkomensafhankelijk 
worden als voorziening. 

Anderen, in de vrouwenbeweging, 
stellen voor om de toeslag te 

koppelen aan een einddatum. Ook 
dat vindt de PvdA niet gewenst. We 
kunnen moeilijk zeggen dat er na het 
jaar 2000 geen toeslagen meer 
zullen zijn, omdat niet de absolute 
datum bepalend is voor de vraag of 
aan de toeslagen een einde kan 
komen, maar de maatschappelijke 
ontwikkeling. Dit betekent dat de 
politieke verantwoordeli jkheid voor 
een beïnvloeding van de maatschap-
pelijke ontwikkeling daarmee 
toeneemt. Het beschikken over een 
toeslagensysteem zal niet gebruikt 
mogen worden tegen een ontwikke-
ling die gericht is op verdere indivi-
dualisering van rechten in de sociale 
zekerheid. Dit is een terechte vrees 
binnen de vrouwenbeweging. 

De VVD lost het probleem op door 
per definitie de toeslag aan iedereen 
toe te kennen, ongeacht of de 
jongere, niet-AOW gerechtigde 
partner wel of geen eigen inkomen 
heeft. Dat lijkt voor de uitkeringskant 
zeker heel aantrekkelijk. De conse-
quenties daarvan moeten echter 
goed worden overwogen. Een 
niet-AOW-gerechtigde gehuwde 
persoon heeft daarmee bijna per 
definitie toch AOW door middel van 
de toeslag. Dat zou zich wellicht 
moeilijk verhouden tot andere 
bepalingen in ons sociale zekerheids-
stelsel, namelijk dat de andere 
sociale-zekerheidsuitkeringen - zoals 
WAO- en werkloosheidsuitkeringen -
vervallen op het moment dat men 
AOW-gerecht igd is. 

Ik vind het echter zeker ook 
onredelijk ten opzichte van alleen-
staanden. Voor alleenstaanden geldt 
immers dat betrokkene die zelf 65 
jaar is, nooit meer kan krijgen dan 
70% van de AOW-uitkering, terwijl 
vóór het 65ste levensjaar de AOW-
uitkering absoluut onmogeli jk 
verkregen kan worden. Waarom zou 
dan een gehuwde die jonger is dan 
65 jaar, wel een AOW-recht krijgen 
door middel van een toeslag, óók als 
er sprake is van een eigen inkomen 
of een eigen uitkering? 

Ik heb al gezegd dat dit kan voor 
een overgangsperiode, want ook op 
kortere termijn - vijf jaar - zullen de 
kosten niet zo vreselijk veel afwijken 
van een getoetst toeslagensysteem. 
De jongere partner zal, als zij bij 
voorbeeld 5 è 10 jaar van haar 
pensioen af is, vaak nog geen eigen 
inkomen hebben. Op langere termijn 
echter, wanneer - zoals de PvdA dit 
bepleit - vrouwen en mannen wel 
eigen inkomens^ en uitkeringsrechten 
hebben, kan het aanzienlijke financiële 
gevolgen hebben. Concreet betekent 

dit dan toch dat mensen onder de 65 
- ook als zij een eigen inkomen 
hebben of een eigen uitkering, 
waarvoor óók premie wordt betaald -
een halve AOW-toeslag krijgen, 
alleen omdat zij getrouwd zijn. 

Cynisch gezegd betekent het, dat 
de AOW voor de VVD kennelijk zo 
heilig is, dat mensen onder de 65 
jaar - dat zijn de mensen waarom het 
in de toekomst gaat, want de mensen 
die nu 65 zijn, houden hun rechten -
op alle mogelijke manieren mogen 
worden gekort in hun rechten op 
sociale zekerheid. De VVD bepleit 
zelfs een koppeling op afstand van 
de minimumuitkering aan het 
minimumloon. Voorts mogen zij meer 
premie gaan betalen vanaf 1988. Zij 
moeten dit er allemaal voor over 
hebben om als zij bijna 65 jaar zijn, 
terwijl hun oudere partner 65 jaar is, 
even de indruk te hebben dat zij op 
rozen zitten. 

Ik vraag mij af of de gehele 
Nederlandse bevolking onder de 65 
jaar dat eigenlijk wel een verstandige 
keuze zou vinden. Zou men niet liever 
een fatsoenlijk AOW-recht willen 
hebben, dat in ieder geval een 
minimum-bestaansgarantie geeft en 
een goede bodemvoorziening, met 
daarnaast ook de kans om onder de 
65 jaar nog een redelijk sociaal 
zekerheidsstelsel te hebben? Mij lijkt 
het dat de toeslagenproblematiek 
moet worden opgelost door èn 
maatregelen die het voor de meeste 
mensen niet noodzakelijk maken 
daarop een beroep te doen èn door 
een ruimere vrijlatingsbepaling bij de 
inkomenstoets. 

De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Mevrouw Ter Veld zei, 
dat het eigenlijk merkwaardig is dat 
het verschil tussen de AOW voor 
gehuwden en de AOW voor alleen-
staanden het verschil tussen 100 en 
70% is. Dat geldt voor de situatie 
waarover zij sprak, laten wij daarover 
duidelijk zijn. Zij voegde daaraan toe, 
dat het verdedigbaar is dit voor een 
korte periode te laten bestaan. 
Betekent dit dat zij, ook in de nieuwe 
situatie, drie jaar als een korte 
periode ziet? Drie jaar is namelijk 
statistisch het verschil tussen de 
leeftijd van man en vrouw. Ook als je 
een volledige inkomensonafhankelijke 
AOW zou hebben, is die toeslag, 
waaraan inderdaad nadelen kleven 
maar voor een beperkte periode van 
toepassing. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik laat die 
toeslag in de overgangsperiode niet 
bestaan voor een beperkte periode 
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- ik zal dat straks nog uiteenzetten -
waarna dezelfde mensen weer in een 
toeslag-toetsingssysteem komen; ik 
vind dat mensen die nu menen over 
vijf jaar de huidige AOW te krijgen 
gewoon de ongetoetste toeslag 
moeten hebben volgens de 'VVD-sys-
tematiek'. Dat betekent dat wij vijf 
jaar de tijd hebben om tot de nieuwe 
systematiek te komen. Ik zal straks 
toelichten waarom ik dat een 
redelijke overgangstermijn vind. 

Misschien zou die termijn ook 
langer mogen zijn. Bij het mondeling 
overleg heb ik gezegd, dat het - met 
het oog op de pensioenproblematiek -
misschien niet zo gek zou zijn 
daarvan veertig jaar te maken. Ik 
weet echter zeker, dat wij over 25 
jaar opnieuw in de discussie over de 
AOW zitten. Misschien stellen wij 
ons dan wel de vraag of de uitkering 
geen 70% moet zijn. 

Ik zou ook graag van de staatsse 
cretaris horen of hij een overgangspe-
riode van veertig jaar volgens de 
'VVD systematiek' nog als een 
overgangsperiode ziet. 

In een nieuw stelsel van sociale 
zekerheid, waarbij mannen en 
vrouwen ook onder de 65 jaar gelijk 
behandeld worden en waarbij het 
inkomen van mannen en vrouwen 
dezelfde bescherming geniet, 
behoort de AOW aan mannen en 
vrouwen die 65 jaar worden zelfstan-
dige inkomensaanspraken te geven. 
Omdat het om een minimumuitkering 
gaat, moet door middel van een 
toeslag een inkomensgarantie voor 
het huishouden gegeven worden 
wanneer er in dat huishouden niet 
voldoende inkomen is. Ik vind dat er 
daarnaast een duidelijke vrijlatingsbe 
paling van het arbeidsinkomen moet 
bestaan. 

Ik wil van de regering en van de 
regeringspartijen weten of zij 
metterdaad en niet alleen met 
woorden werken aan een gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen 
vóór het 65ste jaar. Waaruit mag ik 
dat dan afleiden? Ik wil ook van de 
regering weten welke consequenties 
zij zou trekken uit het eventueel 
overnemen van de wensen van de 
fractie van de VVD? Van de fractie 
van het CDA en van de regering wil ik 
weten, hoe zij denken de negatieve 
effecten van de toeslagenregeling op 
te lossen. Ik doel hier met name op 
de relatieve bevoordeling van de 
alleenverdieners ten opzichte van de 
tweeverdieners. 

Mijnheer de Voorzitter! Naar ons 
oordeel is het onjuist dat de voorge-

stelde systematiek voor de uitvoering 
van de AOW nu meteen wordt 
ingevoerd. Ook in de schriftelijke 
voorbereidingsfase hebben wij reeds 
gepleit voor een overgangstermijn. 
Die overgangstermijn is vanuit een 
aantal overwegingen noodzakelijk. In 
de eerste plaats mogen mensen die 
binnenkort 65 jaar worden niet met 
een plotselinge verandering in de 
AOW geconfronteerd worden, 
waarbij de inkomenspositie van het 
huishouden zou kunnen verslechteren 
ten opzichte van datgene dat men 
had verwacht. 

Bij enkele spreekbeurten die ik heb 
gehouden, waren mensen aanwezig 
die vertelden dat zij bij voorbeeld op 
1 5 april 65 jaar werden. Vervolgens 
vroegen zij, wat er zou gaan gebeuren. 
Deze mensen hebben al bericht 
gekregen van de Sociale Verzeke-
ringsbank over hun uitkering ingevol-
ge de AOW. Deze mensen zouden, 
als hun partner een ander inkomen 
heeft, zonder een overgangsperiode 
te maken krijgen met een verlaging 
van hun uitkering ingevolge de AOW. 
Dat kan natuurlijk niet. Ik ben dan 
ook van mening dat degenen die 
tussen nu en 1990 op de huidige 
uitkering ingevolge de AOW rekenen, 
geen negatieve effecten van deze 
wet mogen ondergaan. 

Een tweede reden om een overgangs-
bepaling te bepleiten, is dat ik nog 
niet helemaal zie hoe de verdere 
uitwerking van de stelselherziening 
zal zijn. Het is dan erg moeilijk om te 
bekijken hoe de AOW en het sociale-
zekerheidsstelsel verder op elkaar 
zullen aansluiten. Het is zeker dat de 
huidige wetgeving in ongewijzigde 
vorm niet aansluit op de nieuwe 
AOW-systematiek. Er moet duidelijk-
heid bestaan over de werkloosheids-
regelingen. Hebben getrouwde 
vrouwen straks recht op een eigen 
uitkering bij werkloosheid, zoals 
mannen zónder kostwinnersbepaling? 

Komt er wellicht sluipenderwijs 
toch weer een kostwinnersregeling in 
het nieuwe stelsel? Zal voor getrouw-
de vrouwen jonger dan 65 jaar het 
recht op een AAW uitkering prevale-
ren boven de AOW-toeslag? Het gaat 
hier om twee volksverzekeringen. 
Kunnen deze wellicht samen een 
uitkering opleveren van 120%? 

Een derde overweging is dat de 
wijze waarop een inkomenstoets 
wordt toegepast voor het al dan niet 
recht hebben op een AOW toeslag 
naar mijn indruk onvoldoende en op 
een niet geheel juiste wijze is 
uitgewerkt. Bij die inkomenstoets, zo 
stelt de regering, zal alleen van 
belang zijn of de jongere partner een 

inkomen heeft uit arbeid, dus uit het 
beroepsleven. Dat leidt tot een 
veelheid van vragen die tot nu toe 
nog steeds onduidelijk zijn beant 
woord en waarover de wet ook 
onvoldoende duidelijkheid geeft. 

Ik blijf er - vanzelfsprekend - van 
uitgaan dat het absoluut niet in het 
voornemen van de regering ligt om 
de uitkering van de AOW-gerechtigde 
zelf inkomensafhankelijk te maken. 
De heer Linschoten suggereert dit zo 
nu en dan. Het gaat echter alleen om 
de toeslag. Welke inkomensbestand-
delen van de jongere partner worden 
dan meegerekend en hoe worden zij 
meegerekend? 

Het spijt mij dat ik in dit verband 
technisch moet worden. De materie 
is al ingewikkeld genoeg. Als man en 
vrouw samen een bedrijf hebben als 
zelfstandigen, wat zal er dan gebeu-
ren? Blijft het inkomen uit het bedrijf 
volkomen buiten beschouwing, als de 
oudste AOW-gerechtigde partner het 
bedrijf voortzet? Wat gebeurt er 
precies met het vermogen? Wat 
gebeurt er met uitkeringen krachtens 
particulier afgesloten verzekeringen? 
Wordt er ook rekening gehouden met 
vergoedingen voor bij voorbeeld 
vrijwilligerswerk en politieke functies. 

Wordt er rekening gehouden met 
vacatiegeld in verband met vergade-
ringen? Is het echt de bedoeling dat 
in sommige gevallen een arbeidsinko-
men volledig wordt weggestreept 
tegen de eventuele toeslag? Waarom 
wordt er niet toch iets geregeld, 
waardoor te allen tijde mensen met 
een inkomen uit of in verband met 
arbeid hiervan iets terugzien? 

De noodzakelijke bescherming van 
de alleenverdiener in de AOW - die 
wij erkennen en ondersteunen - mag 
er niet toe leiden dat de tweeverdie-
ners niets merken van het arbeidsin-
komen van de jongere partner. In de 
door ons bepleite overgangsfase kan 
een en ander nader worden uitge-
werkt, als de voorgestelde wet ten 
minste voldoende ruimte biedt om de 
vrijlatingsbepalingen van het inkomen 
van de jongere partner nader te 
regelen. Dat betekent wellicht dat de 
wet moet worden veranderd; dat zou 
nader moeten worden geregeld bij 
algemene maatregel van bestuur, die 
nog door de Kamer kan worden 
goedgekeurd. Het is zeer wel 
mogelijk om op dit moment te 
amenderen. Misschien heeft de 
staatssecretaris concrete suggesties. 
Hoe denkt hij de vrijlatingsbepalingen 
met betrekking tot de jongere partner 
voor over - in mijn visie - 5 jaar nu al 
concreet te kunnen regelen? 
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Niet in de laatste plaats is een 
overgangsperiode nodig om de 
aanpassing van de pensioenen 
enigszins soepel te laten verlopen 
Het is waar dat het model dat de 
VVD voorstaat, geen enkel probleem 
creëert in de sfeer van de pensioenen. 
De werkgevers en de pensioenfond-
sen trachten niet voor niets ons het 
goede van de VVD-lijn te doen inzien. 

Het is ook niet voor niets dat de 
VVD - in de plannen van de Telders-
stichting - alle uitkeringen verlaagt 
en ontkoppelt, behalve de uitkeringen 
ingevolge de AOW. Wordt dit 
gedaan ter bescherming van de 
inkomenspositie van de ouderen? 
Neen, dat kan niet. Immers, dan 
had de VVD er wel voor gezorgd 
dat de uitkeringen ingevolge de AOW 
op peil waren gebleven en niet 
feitelijk 10% waren gedaald. Het 
moet dus echt iets te maken hebben 
met de inbouw in de pensioenen; 
deze levert inderdaad problemen op. 
Wij erkennen dat. 

Ik denk ook dat de overgangsperio-
de van drie jaar in de wet, die 
verlengd kan worden, nauwelijks lang 
genoeg is om de problemen in de 
pensioensfeer op te lossen. Herzie-
ning van pensioenreglementen 
vraagt immers ook om de mogelijk-
heid van voldoende medezeggen-
schap binnen bedrijven en onderne-
mingen. Mijn eigen ervaring met 
herziening ooit van het NVV-pensioen 
reglement betekent dat ik zeker weet 
dat daarover nog de nodige discussie 
zal moeten worden gevoerd. Dit is 
bepaald geen eenvoudige zaak, zeker 
niet waar getrouwde vrouwen er 
straks relatief beter van afkomen. 

Al deze overwegingen hebben ons 
dan ook gebracht tot het concrete 
amendement voor een vijfjarige 
overgangsregeling, waarbij - zoals de 
VVD dit voor een oneindige periode 
stelt - bij een echtpaar de volledige 
AOW voor gehuwden wordt toege-
kend aan de partner die het eerst 65 
jaar wordt. Ik wijk dus af van het 
regeringsvoorstel. 

Ik denk dat dit voor een deel komt, 
omdat ik bij het mondeling overleg 
van 20 december de indruk had dat 
de staatssecretaris een overgangspe-
riode beoogde van 8 jaar. Dat is al 
weer drie jaar meer dan waaraan ik 
zelf dacht. Bij nadere lezing en het 
zelfs nog eens helemaal afluisteren 
van de band begreep ik echter dat de 
staatssecretaris in zijn betoog uitging 
van de jongste partner, terwijl ik 
uitging van de oudste AOW gerech-
tigde partner De drie jaar ongetoetste 

toeslag met daarna de vijfjarige 
overgangsperiode van de staatssecre-
taris betekent niet dat er acht jaar 
niet getoetst wordt. 

Neen, dat betekent dat er drie jaar 
niet getoetst wordt, maar dat daarna 
alsnog een toets kan plaatsvinden, 
waarbij iemand die al AOW-gerech-
t igd is met een hele toeslag, alsnog 
die toeslag kan verliezen. Simpel 
gezegd, alleen wanneer de jongste 
partner ouder is dan 57 jaar en de 
oudste nu 62 jaar of ouder, zal ook 
niet achteraf een inkomenstoets 
plaatsvinden. Als een echtpaar op dit 
moment echter 61 en 60 jaar is, dan 
vindt er wel een inkomenstoets 
plaats, evenals in die gevallen waarin 
met 62 en 56 is. 

Er wordt nu dus een toeslag 
toegekend die men achteraf na drie 
jaar weer kwijt kan raken. Als ik het 
nu nog verkeerd begrepen heb, moet 
de staatssecretaris het eens helder 
uiteenzetten. De heer Buikema en ik 
hadden ook al een verschillende 
opvatt ing over de overgangsregeling. 
Ik neem echter aan dat de overgangs-
regeling van de staatssecretaris erop 
neerkomt dat ik, als ik deze echt voor 
drie jaar zonder nadere toets zou 
wil len regelen, die vijf jaar dan 
gewoon kan schrappen en dat de vijf 
jaar volgens mijn amendement in de 
opvatt ing van de staatssecretaris 
geen vijf jaar is, maar veel langer. 

Ik vind mijn amendement een stuk 
simpeler. Tot 1990 moeten gewoon 
dezelfde rechten die getrouwde 
mannen nu hebben, ook aan getrouw-
de vrouwen gegeven worden. De 
VVD zal mij er van harte in ondersteu-
nen dat dit simpeler is. De VVD zal 
het ook zeker met mij eens zijn dat 
de kosten daarvan gemakkelijk 
kunnen worden opgebracht uit de 
premieopbrengsten. 

In ieder geval is het zo dat mijn 
financiering en die van de staatsse-
cretaris structureel nauwelijks uit 
elkaar lopen, zij het dan dat ik in een 
overgangsperiode inderdaad iets 
meer geld uitgeef, alhoewel nauwe-
lijks veel meer dan in de praktijk toch 
uitgegeven wordt. De overgangs-
maatregel leidt namelijk niet tot 
structureel meer uitgaven. Mijn 
overgangsmaatregel betekent inder-
daad dat, wanneer man en vrouw 
sterk in leeftijd verschillen - een 
vrouw van 65 en een man van 45 -
die man nog jarenlang zal kunnen 
rondlopen met een halve AOW toe-
slag. Volgens mijn ervaring zal het 
echter maar zo weinig voorkomen 
dat er zo'n groot leeftijdsverschil is, 
dat ik dit voor lief neem. Ik heb dit 
nog liever dan de vervelende situatie 

die De Graaf voorstelt, namelijk dat 
men eerst een ongetoetste toeslag 
krijgt en die na drie jaar plotseling 
weer kwijt kan raken. 

In de overgangsperiode van vijf 
jaar, die ik bepleit, zal er bijzonder 
veel werk te doen zijn. De stelselher-
ziening zal doorgevoerd moeten 
worden om hetgeen wij hier belijden 
aan gelijke behandeling bij de AOW, 
ook elders in de sociale zekerheid, bij 
voorbeeld in de W W V door te 
voeren. De pensioenen moeten 
herzien worden. Well icht moet ook 
de inkomenstoets van de jongere 
partner nog eens grondig nagegaan 
worden, opdat deze niet leidt tot de 
nu bij de tweeverdieners door het 
CDA gewraakte situatie dat juist 
vrouwen met een zogenaamd laag 
tweede inkomen - voor die vrouwen 
is het echt het eerste inkomen - de 
dupe zijn van de maatregel 

Uitgaand van een positieve 
benadering van de regering en het 
CDA ten aanzien van deze opdrachten 
- ik vraag mij af hoe hard zij daarbij 
durven zeggen dat zij dit met mij 
eens zijn - kan dan na 1990 de AOW 
als zelfstandig recht worden toege-
kend met een van het inkomen van 
de niet AOW-gerecht igde partner 
afhankelijke toeslag met daarin, in 
mijn opvatt ing, te allen tijde een 
vrijstelling. 

Ik wenste dat ik nu mijn betoog 
voor een deel kon afronden maar dat 
is niet zo. Ik ben met het oog op de 
duidelijkheid verplicht, nu een aantal 
losse eindjes op te ruimen. Het is 
misschien wat technisch maar uiterst 
belangrijk voor een ieder die het 
aangaat. 

1. Kan de staatssecretaris mij al 
duidelijkheid geven over de effecten 
van de splitsing van het AOW-pensi-
oen bij echtparen voor de inbouw in 
het ABP pensioen? 

2. De gehuwden-AOW voor de 
echtparen die nu in de AOW zitten 
wordt gesplitst in twee gelijke delen. 
Heeft dat gevolgen voor de belastin-
gen? Hoe werkt het uit wanneer man 
en vrouw beiden een pensioen 
hebben? 

3. Hoe zit het precies met de 
huidige AOW-gerecht igden, omtrent 
wie is gesteld dat de wijziging van de 
AOW voor hen geen gevolgen heeft. 
Is het niet zo, dat de mensen het 
toch in hun inkomen kunnen merken 
wanneer de jongere partner werkt, 
dat de bruto AOW vanwege de 
tweeverdienersbelasting netto lager 
uitvalt dan hetgeen men volgens 
artikelen in de krant zou krijgen? 
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4. Over de WAO-uitkering die de 
partner van een AOW-gerecht igde 
ontvangt wordt vanaf 1 januari 1985 
premie AOW geheven, is daarover 
voorlichting gegeven aan betrokkenen 
door het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid en het ministerie 
van Financiën? In de meeste gevallen 
zal de individualisering van de 
premieheffing pas effect hebben als 
men de premie niet terugkrijgt. Er 
zijn echter mensen die er nu al mee 
te maken hebben. 

5. De vrouwen van de mannen die 
over de grens werken zijn tot op 
heden geen Nederlands ingezetene. 
De staatssecretaris stelt, dat de 
vrouwen van grensarbeiders pas 
vanaf 1 april verzekerd en premie-
plichtig zullen zijn. Waaruit blijkt dat? 
Ik had de indruk dat zij vanaf 1 
januari premieplichtig en dus ook 
uitkeringsgerechtigd zouden zijn. 

6. Als de vrouwen van grensarbei-
ders vanaf 1 april ingezetene in de 
zin van de volksverzekering zijn, 
krijgen zij volgens de staatssecretaris 
vanaf dat moment pas recht op 
voorzieningen en uitkeringen 
krachtens de AAW. Wat gebeurt er 
met vrouwen die, doordat zij werkne-
mer waren, WAO-gerecht igd zijn? 
Worden zij niet automatisch onder de 
AAW gebracht? 

7. Hoe werkt de AKW uit voor de 
nieuwe uitkeringsgerechtigden? De 
staatssecretaris spreekt van 1 april. 
Betrokkenen moeten echter in maart 
studiebeurzen aanvragen. Duidelijk-
heid daarover is derhalve gewenst. 

8. In art. 7, lid 2, van de wet staat 
dat een vrouw die trouwt met een 
man die nooit ofte nimmer AOW-ge-
rechtigd zal zijn een eigen, ongehuw-
den-AOW-uitkering zal krijgen. 
Waarom is dat artikel vervallen en 
wat betekent dat voor de mensen die 
nu trouwen met iemand die nooit 
AOW gerechtigd zal zijn. Betekent 
het 50 of 70%? 

9. Kan de staatssecretaris uiteen 
zetten wat de gevolgen van de 
AOW voorstellen zijn voor de AWB? 
Op 22 november 1984 adviseerde de 
Ziekenfondsraad om per 1 januari 
1985 een nieuw besluit eigen-bijdra-
geregeling bijzondere ziektekosten-
verzekering vast te stellen. Wordt 
hieraan gewerkt en is het inmiddels 
gereed? Ik heb bij eerdere wijzigingen 
in het sociale zekerheidsstelsel al 
moeten opmerken dat de wijzigings-
besluiten ziekenfondsen soms pas 
maanden na een wet is herzien tot 
stand komen. 

Aangezien de staatssecretaris mijn 
tekst heeft, zal hij op mijn technische 
vragen ongetwij feld zeer goed 
antwoord weten te geven. 

Met het oog op de stelselherziening 
zullen wij ook een discussie moeten 
voeren over de vraag, of wij op 
langere termijn toch niet toemoeten 
naar een systeem waarbij iedereen 
een gelijke uitkering krijgt Ik heb 
ervoor gepleit op korte termijn aan 
alleenstaanden een hogere uitkering 
te geven dan aan echtparen, omdat 
alleenstaanden een hoger uitgavenpa-
troon hebben en met een hogere 
uitkering in feite in dezelfde welvaarts-
positie verkeren 

Met een wijziging in de sfeer van 
belasting, huursubsidie en dergelijke 
zou het zeer wel mogelijk zijn op 
langere termijn naar een 70%-variant 
toe te gaan: iedereen hetzelfde en 
compensatie elders. De doelstelling 
ooit te komen tot 70% voor iedereen, 
met eventueel compensatie in de 
sfeer van belasting en andere 
inkomenstoeslagen is zeker niet uit 
ons beeld verdwenen Op dit moment 
zou het leiden tot een achterstelling 
van alleenstaanden, maar op langere 
termijn achten wij het noodzakelijk 
ook die discussie open te houden. 

Ik dacht dat de PSP voorstellen zou 
indienen - well icht is dat ook 
gebeurd - om iedereen op 70% te 
zetten. Dat heeft zeker zijn charme. 
Op korte termijn achten wij echter 
zonder een grondige herziening van 
het belastingstelsel en de andere 
inkomensoverdrachtstelsels de 
70%-variant voor iedereen niet 
helemaal reëel. 

Ik ben bijna uitgesproken. Ik kan 
mij voorstellen dat de staatssecretaris 
denkt: wat een lang verhaal om te 
zeggen dat zij het met mij eens is. Zo 
is het dus niet. Het is mogelijk dat de 
staatssecretaris in zijn antwoord er 
blijk van geeft het met mij eens te 
zijn. In dat geval zullen wij waarschijn-
lijk tot een redelijke afronding van 
het debat in tweede termijn kunnen 
komen. 

Mocht de staatssecretaris denken 
de herziening van de AOW los van de 
overige stelselwijzigingen als 
bezuiniging te kunnen aanmerken en 
nu even binnen te kunnen halen, dan 
waarschuw ik hem dat dat niet het 
geval is. Ondanks mijn bezwaren 
tegen het voorstel van de VVD zou 
het ontbreken van voldoende 
duidelijkheid over de gelijkberechti-
ging van mannen en vrouwen vóór 
het 65ste jaar en het ontbreken van 
een verbeterde uitwerking van de 
inkomenstoets er toch toe kunnen 

leiden dat mijn fractie gedwongen 
wordt de VVD-variant opnieuw in 
haar afweging te betrekken. 

D 
Mevrouw Becke rs -de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Nieuwe 
wetgeving betreffende de AOW staat 
voor de fractie van de PPR in het 
perspectief van een basisinkomen 
voor iedereen. De steun daarvoor 
neemt geleidelijk, maar onmiskenbaar 
toe. Wij volgen dus zeker niet de 
stemmen van diegenen die van de 
AOW meer een inkomensdervingsver-
zekering willen maken. Dat geldt voor 
een minderheid van de Emancipatie-
raad. Wij willen enerzijds een 
AOW-uitkering voor elk individu bij 
het bereiken van de 65jarige leeftijd, 
die voldoende is om in het eigen 
levensonderhoud te kunnen voorzien 
Dat betekent dus 70%, zonder 
inkomenstoetsen. Voor een deel is 
dat al gerealiseerd. 

Ik wijs op de uitkeringen van 
alleenstaanden en van ongehuwd 
samenwonende partners. Anderzijds 
willen wij een individuele premiehef-
f ing, waarbij de premiegrens geleide-
lijk aan verdwijnt, en die vervolgens in 
relatie met het basisinkomen wordt 
opgenomen in de heffing van loon-
en inkomstenbelasting. De individuele 
premieheffing is inmiddels aanvaard, 
de rest nog niet. 

Bij dit alles blijft overeind wat wij 
bij andere gelegenheden hebben 
gezegd over de bedragen van de 
minimum-uitkeringen. In deze opzet 
gaat het met name om de uitkering 
van 70% voor alleenstaanden. De 
laatste jaren is zoveel koopkrachtver-
lies opgetreden dat het heel moeilijk 
is daarvan rond te komen In elk 
geval moet ook bij de AOW-uitkering 
verder koopkrachtverlies in de 
toekomst worden voorkomen. 

Wij hebben er niet zo'n probleem 
mee als deze operatie, vanwege de 
kosten, in fasen zou worden uitge-
voerd. Ik verwijs naar het aantrekkelijk 
voorstel van de Emancipatieraad, 
waarin wordt gepleit voor een tijdelijk 
lager uitkeringsniveau voor gehuw-
den, lager dan 70%, waarbij de 
meeropbrengsten van de verzelfstan 
diging van de premieheffing en van 
de groeiende arbeidsparticipatie van 
gehuwde vrouwen vanaf het begin 
worden gebruikt voor een geleidelijke 
verhoging van de uitkering totdat 
iedereen op een gegeven moment 
een gelijk individueel AOW pensioen 
heeft. Als het nodig is moet dit 
gebeuren met aanvullende hulp van 
de algemene middelen. Zij berekenen 
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de uitgangspositie nu op ongeveer 
52,5%. 

Wij hebben er ook geen problemen 
mee als in deze overgangssituatie, 
waarin nog geen sprake is van een 
evenredige verdeling van de betaalde 
en onbetaalde arbeid voor een 
partner jonger dan 65 jaar een 
toeslag wordt verleend, zodat het 
huidige niveau van 100% voor 
gehuwden voorlopig gehandhaafd 
blijft, mits het gaat om een toeslag 
op grond van een tijdelijke wet en 
mits die toeslag inkomensonafhanke-
lijk is. 

De derde richtlijn benadrukt 
immers de tijdelijkheid van dergelijke 
toeslagen en benadrukt naast een 
goede motivering bovendien de 
noodzaak periodiek na te gaan, of de 
omstandigheden intussen niet 
zodanig zijn gewijzigd, dat de 
toeslagen afgeschaft kunnen worden. 

Wij hebben - in het licht van het 
voorgaande bezien - grote bezwaren 
tegen het huidige wetsvoorstel. Die 
bezwaren gaan verder dan het feit, 
dat van de tijdelijkheid van toeslagen 
en een werkelijk uitzicht op een eigen 
zelfstandige en toereikende uitkering 
voor iedereen, nergens iets blijkt. 
Ons grootste bezwaar is, dat vanuit 
de bestaande situatie van 70% voor 
de alleenstaanden en 70% voor 
ongehuwde partners om financiële 
redenen niet gekozen wordt voor op 
zijn minst een geleidelijke groei naar 
70% voor gehuwde partners, maar 
dat men de huidige uitkering van 
gehuwden als uitgangspunt neemt 
die opdeelt in tweeën - 50-50 -
waardoor van een zelfstandige 
uitkering, toereikend voor het 
individu geen sprake meer is. 
Vervolgens wil men dan ongehuwde 
partners met gehuwden gelijk gaan 
stellen. Geheel de omgekeerde weg 
dus: het huishouden als uitgangspunt 
en niet het individu. 

Ons tweede grote bezwaar betreft 
de inkomensafhankelijkheid. Inmid-
dels is besloten tot individuele 
premieheffing en daarmee zijn wij het 
eens, zonder inkomenstoets. Terecht, 
maar een grote lastenverzwaring 
voor tweeverdieners. Tegelijk ligt er 
nu een voorstel voor uitkeringen mét 
een inkomenstoets, als het gaat om 
de gehuwde vrouw onder 65 jaar. 
Mijn fractie acht deze combinatie 
onbegrijpelijk. Opnieuw een louter 
financieel argument. Maar de Raad 
van State wijst er terecht op dat als 
het argument is: absolute voorrang 
voor beheersing van de collectieve 
uitgaven, dit zijn complement zou 

moeten vinden in beheersing van 
belasting- en premiedruk. Het 
systeem van de inkomensafhankelijke 
toeslagen is, gezien de huidige 
situatie, waarin de gehuwde 65-
jarige met een jongere partner 
een 100%-uitkering heeft zonder 
inkomenstoets en gezien de maat-
schappelijke ontwikkeling, een grote 
stap terug. Daarmee wordt niet 
alleen het karakter van de AOW als 
volksverzekering aangetast, ook het 
functioneren van de AOW als 
algemeen geldend basispensioen 
komt op de tocht te staan. 

De inkomenstoets, die de staatsse-
cretaris zich voorstelt, betreft 
bovendien wel het inkomen van de 
partner - jongere vrouw meestal -
maar niet het extra inkomen - uit 
vermogen bij voorbeeld - van degene 
die de uitkering krijgt, meestal de 
gehuwde man. De COSBO wijst 
erop, dat dit principieel onjuist is. Mij 
doet het voor de toekomt het ergste 
vrezen. Straks komt ook het kostwin-
nersbegrip in de AOW te voorschijn. 
Of niet? De staatssecretaris heeft 
- ons derde grote bezwaar - geheel 
onvoldoende geantwoord op de 
vragen over de gevolgen van de 
inkomenstoetsing zelf. Hij bagatelli-
seert die gevolgen. Ik vraag hem: hoe 
belangrijk is voor hem het blijven 
functioneren van de desbetreffende 
vrouwen op de arbeidsmarkt? Het 
voorgestelde toeslagensysteem heeft 
nog veel sterkere demotiverende 
effecten dan de Tweeverdienerswet, 
waarmee het CDA achteraf zoveel 
moeite blijkt te hebben. Het voorge-
stelde toeslagensysteem zal toch 
zeker tot gevolg hebben, dat vrouwen 
hun werk aan de kant gaan zetten. En 
wat is de reactie van de staatssecre 
taris op de stelling, dat dit wets-
ontwerp de zoveelste premie is op 
zwart werken? 

Moeten wij na de Wet tweeverdie-
ners en de maatregel inzake de 
voordeurdelers ook nog een fraude-
gevoelige AOW in het leven roepen? 
Waarom heeft de staatssecretaris 
niets geleerd van de discussie over 
de schokeffecten bij de Wet tweever-
dieners, schokeffecten, die het jaar 
daarna ijlings ongedaan zijn gemaakt? 
Die discussie is toch vergelijkbaar? 
Zelfs het CNV-voorstel is kennelijk 
nog te veel gevraagd, want dat kost 
geld, geld, dat overigens via de 
individuele premieheffing ruim-
schoots binnenkomt. 

Waar blijft de eenvoud van het 
sociale-zekerheidsstelsel? Het is niet 
alleen de ingewikkeldheid van het 
toeslagensysteem zelf, ook de 
controle wordt daarmee ingewikkeld. 

Die controle zal bovendien scherper 
zijn - moeten zijn, als je het goed wilt 
doen - naarmate met scherpere 
grenzen wordt gewerkt, waarbij een 
paar gulden verschil in partnerinko-
men veel kan uitmaken voor de 
uitkering. Dat zal zijn weerslag 
hebben op het leven van ouderen. 

Ik wil van de staatssecretaris 
weten - en nu heel duidelijk als het 
kan - of hij de uitvoering van de 
AOW op dit punt vergelijkbaar acht 
met de uitvoering van de Algemene 
Bijstandswet. Ik wil geen formeel 
antwoord, want de Raad van Arbeid 
is geen sociale dienst. Het gaat om 
het effect. Ook in het kader van 
bijstandswet lijdt een grote groep, 
die alles keurig opgeeft, onder het 
feit dat een enkeling dat niet doet en 
vooral onder het wantrouwen van 
uitvoeringsorganen en onder de 
vooroordelen van de eigen omgeving. 

Wij weten wat dit voor mensen 
met een bijstandsuitkering kan 
betekenen: heronderzoeken, sociale 
controle, anonieme tips die nagetrok-
ken worden, tot het inschakelen van 
de politie toe. Daarmee mogen wij, 
zelfs al zou het maar een deel daarvan 
zijn, de ouderen niet belasten. Het 
betekent een onaanvaardbare druk op 
hun privéleven. Dat geldt helemaal als 
het jaar erna uitbreiding zou volgen 
naar niet gehuwde partners. 

Voorzitter! Het zou mijn fractie een 
lief ding waard zijn als de regering 
ook in de sociale zekerheid en de 
belastingwetgeving eens ernst zou 
maken met deregulering. Wat mij 
opvalt, is dat waar de rechten van 
mensen tegenover overheid en 
bedrijfsleven toch al onvoldoende 
gewaarborgd zijn, deregulering 
hoogtij viert, maar dat, waar het gaat 
om economische zelfstandigheid , en 
gelijkberechtiging, er geen sprake is 
van deregulering. 

Integendeel, daar wordt de macht 
van de bureaucratie de laatste jaren 
welbewust en stelselmatig vergroot. 
De staatssecretaris mag het doen 
voorstellen alsof zelfstandigheid en 
gelijkberechtiging van alle mannen 
en vrouwen dichterbij komen via dit 
wetsvoorstel, de praktijk zal een heel 
andere zijn. De praktijk van de 
tweeverdieners, van de voordeurde-
lers, van de vergaande, opeengesta-
pelde bezuinigingen voor gehandicap 
ten en van de AOW als dit wetsvoor-
stel ongewijzigd wordt aangenomen, 
staat in feite haaks op de maatschap 
pelijke ontwikkeling van vandaag. 

Dat is een ontwikkeling, waarin de 
zelfstandigheid en de mondigheid 
van elk individu centraal staat, als 
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basis voor ieders verantwoordelijkheid 
voor de samenleving. Is de staatsse-
cretaris het met mij eens dat die 
zelfstandigheid, die mondigheid en 
die verantwoordelijkheid zeker voor 
ouderen al veel te veel in het gedrang 
zijn gekomen? Zo ja, moet hij er dan 
met dit wetsvoorstel nog een fikse 
schep bovenop doen? Mijn fractie 
acht dit niet verantwoord. 

D 
Mevrouw G r o e n m a n (D'66): 
Voorzitter! De fractie van D'66 wil 
een aantal principiële opmerkingen 
maken bij de behandeling van het 
wetsvoorstel, dat over een zeer 
principiële zaak gaat en vrijwel alle 
burgers raakt. Die zaak is principieel 
genoeg om, zoals mevrouw Ter Veld 
deed, er 65 minuten over te praten, 
even lang in minuten als de AOW-leef-
tijd in jaren is. Het wetsvoorstel is 
principieel omdat het om het karakter 
van de AOW gaat en tevens, omdat 
het gaat om de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen, waarover 
wij in deze Kamer, als het om 
concretisering gaat, verschillend 
blijken te denken. 

Over het karakter van de AOW met 
een minimum-behoeftefunctie en een 
opbouwfunctie bestaat geen verschil 
van mening. Iedereen moet op zijn of 
haar oude dag tegen gebrek gevrij-
waard worden en dat is geregeld door 
een algemene, verplichte ouderdoms-
verzekering, waarvoor sinds kort een 
individuele plicht tot premiebetaling 
bestaat, een premieplicht dus die los 
staat van een eventueel inkomen van 
een eventuele partner. 

Bij de behandeling van het 
wetsvoorstel, dat die individuele 
premieplicht regelde, hebben wij bij 
motie naar voren gebracht, dat de uit 
dat wetsvoorstel voortvloeiende 
baten dienen te worden aangewend 
voor verdere individualisering van 
uitkeringsrechten Die motie haalde 
helaas geen meerderheid in deze 
Kamer. Opvallend was dat de 
VVD-fractie tegenstemde, terwijl 
deze fractie nu wel degelijk de baten 
van de premieheffing wil aanwenden 
om tot een ander uitkeringsregime te 
komen dan de regering voorstelt. 
Overigens is mijn fractie van mening 
dat gelijkberechtiging van mannen en 
vrouwen in de sociale zekerheid in 
principe niet afhankelijk mag worden 
gesteld van beschikbare middelen. 

Dat gelijkberechtiging in de AOW 
noodzakelijk is, is evident De huidige 
situatie, waarin vrouwen met een 
jongere partner bij het bereiken van 

de vijfenzestigste verjaardag geen 
AOW-recht hebben en gehuwde 
mannen daarentegen wel, is direct 
discriminerend voor vrouwen. De ti jd, 
waarin deze discriminerende bepaling 
in de wet werd opgenomen, was een 
andere dan die waarin wij nu leven. 
Toen was het normaal dat er in 
gezinnen slechts één kostwinner 
was. In onze tijd wordt dat steeds 
minder gewoon. Hoewel de deelname 
van vrouwen aan de arbeidsmarkt 
niet steeds zo wordt bevorderd als de 
regering ons wil doen geloven, is 
toch de onmiskenbare tendens te 
zien dat steeds meer vrouwen 
betaald werken of willen werken. 

Dat is niet alleen een onmiskenbare 
tendens, maar ook een onomkeerbare 
tendens. Daarom zal daarmee steeds 
meer rekening moeten worden 
gehouden in het gehele overheidsbe-
leid, waarvan de sociale en fiscale 
wetgeving onderdeel uitmaken. Op 
Europees niveau is daarvoor een 
politiek-juridische onderbouwing 
gegeven, in de vorm van de bekende 
richtlijnen. 

Uit de wordingsgeschiedenis van 
de eerste drie richtlijnen blijkt, dat ze 
in samenhang gezien moeten 
worden, als maatregelen om de 
gelijke deelname aan en behandeling 
in het arbeidsproces van de vrouw te 
bevorderen. De richtlijnen hangen in 
die zin samen, dat de uitvoering van 
de derde richtlijn, die op het gebied 
van de sociale zekerheid, geen 
ontmoedigende werking mag hebben 
als het gaat om de deelname van 
vrouwen aan het arbeidsproces 

Mijnheer de Voorzitterl Waarom 
deze schets van de achtergrond van 
de drie Europese richtlijnen als het 
alleen gaat om de uitkeringskant van 
de AOW? De huidige generatie 
oudere gehuwde vrouwen is toch 
immers niet opgegroeid met het 
idee, dat zij ook een bijdrage aan het 
gezinsinkomen zouden leveren? Voor 
de gehuwde vrouwen die thans in 
aanmerking zouden moeten komen 
voor een zelfstandig AOW-recht 
heeft dit wetsvoorstel nauwelijks een 
principieel emancipatoire betekenis. 
Dat is waar, maar het gaat vandaag 
om meer. 

Het wetsvoorstel dat wij vandaag 
bespreken heeft een betekenis voor 
de toekomst en in die toekomst mag 
de arbeidsmarktdeelname van 
vrouwen niet ontmoedigd worden. 
Oudere gehuwde werkende vrouwen 
zijn in zekere zin de koplopers van 
komende generaties. Daarom is het 
zo principieel wat wij aan het doen 
zijn, ook in relatie met het totale 
stelsel van sociale zekerheid. 

Wat hebben AOW en arbeidsmarkt-
deelname van vrouwen met elkaar te 
maken? In de voorstellen van de 
regering alles, aangezien er een 
inkomensafhankelijke toeslag wordt 
geïntroduceerd voor de 65 jarige 
met een jongere partner. Verdient die 
jongere partner niets, dan krijgt de 
65 jarige een toeslag van 50% op zijn 
of haar eigen individuele uitkering 
van 50%. Naarmate de jongere 
partner wel iets verdient, neemt die 
toeslag af. 

Met andere woorden: tot de 
hoogte van 50% van de huidige AOW 
voor gehuwden is verdienen voor de 
jongere partner niet interessant. Dat 
men ook om andere dan financiële 
redenen betaalde arbeid kan verrich-
ten, is naar mijn gevoel daarbij niet 
relevant. Het werken op zichzelf 
wordt ontmoedigd en bovendien 
wordt de wel 65-jarige partner 
economisch afhankelijk van de 
jongere partner, aangezien hij of zij 
weliswaar een eigen recht van 50% 
houdt, maar dat percentage onvol-
doende is om als individu zelfstandig 
van te bestaan. 

Het standpunt van D'66 is dat, 
daar waar voordien geen economi-
sche afhankelijkheid bestond, deze 
ook na verloop van tijd niet mag 
optreden als gevolg van de regels in 
de sociale wetgeving: géén inkomens 
afhankelijke toeslag derhalve bij het 
bepalen van de hoogte van de AOW 
voor de fractie van D'66. Ten 
opzichte van inkomensafhankelijke 
toeslagen kosten inkomensonafhan-
kelijke toeslagen f 2 2 5 min. meer. 
Daarvoor is naar de mening van mijn 
fractie ruimte ten gevolge van de 
opbrengsten van de geïndividuali-
seerde premieheffing. 

De regering was zelf in de advies-
aanvrage aan de SER overigens ook 
van mening, dat deze meerkosten 
opgevangen dienden te worden door 
de hogere premie opbrengsten. 
Bovendien zouden bij inkomensafhan-
kelijke toeslagen werkende gehuwde 
vrouwen in feite het verschil van 
f225 min. bijdragen. Solidariteit is 
prachtig, maar tweeverdieners, want 
daar behoren ook zij toe, zijn naar 
ons gevoel al meer dan solidair met 
alleenverdieners. 

De thans gekozen overgangsmaat-
regel om de inkomenstoets de 
komende drie jaar niet toe te passen 
is wel het minste water dat de 
regering in de wijn heeft gedaan, 
maar dat water wast de bezwaren 
niet weg die de fractie van D'66 
tegen de inkomensafhankelijke 
toeslagen heeft. Ik noemde al de 
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ontmoedigende werking op de 
deelname door vrouwen aan betaalde 
arbeid. En dat voor een kabinet dat 
nog steeds zegt de emancipatie te 
bevorderen! 

Dat risico is ook bij de tweeverdie-
nerswet onderschat, zoals nu blijkt 
Mijn fractie heeft er steeds op 
aangedrongen, dat de staatssecretaris 
belast met het emancipatiebeleid 
alert zou zijn op dat ontmoedigende 
effect. Gelukkig heeft CDA-fractielei-
der De Vries dat nu van haar overge 
nomen. Voor tweeverdieners van wie 
ook de hoofdverdiener een inkomen 
uit arbeid heeft valt een en ander wel 
mee, volgens de staatssecretaris, 
hoewel ik ook dat niet helemaal 
geloof. Voor vrouwen die een partner 
met een uitkering hebben, bij 
voorbeeld in verband met arbeids-
ongeschiktheid, zou het wel eens niet 
kunnen meevallen. Wellicht komen 
wij binnenkort echter op de tweever-
dienerswetgeving nog terug. 

Mijnheer de Voorzitter! Als 
vrouwen - het zullen er in het begin 
niet zoveel zijn, domweg omdat 
oudere vrouwen op dit moment nog 
maar sporadisch een betaalde baan 
hebben - zich terugtrekken van de 
arbeidsmarkt, valt ook de premie-op-
brengst tegen. 

Als vrouwen zwart gaan werken, 
geldt hetzelfde, maar groeit het 
zwarte circuit waar wij ons al zoveel 
zorgen over maken. Fraudegevoelig 
is het wetsvoorstel in ieder geval, 
zeker gezien de voortdurende 
controle op het tweede inkomen. 

Over de uitvoeringsproblemen 
- een volgend bezwaar - lopen de 
meningen uiteen, althans wat de 
administratiekosten betreft. Ingewik-
kelder wordt het in ieder geval wel en 
dat in een tijd van deregulering! 

Ten slotte vindt mijn fractie dat aan 
het probleem van de aanvullende 
pensioenregeling te licht wordt getild 
door de regering. Juist inkomensaf 
hankelijkheid leidt nu en in de 
toekomst, als steeds meer gehuwde 
vrouwen gaan werken, tot grote 
problemen, waar de regering zich nu 
veiligheidshalve van distantieert met 
de toezegging dat betrokkenen drie 
jaar de tijd hebben om het uit te 
zoeken Die inkomensafhankelijkheid 
blijft echter een probleem, ook als je 
er drie jaar over gaat nadenken. De 
AOW dient immers een individuele 
bodemvoorziening te zijn. 

Voor ABP gerechtigden doet zich 
het volgende voor. Voor de gehuwde 
man wordt AOW ingebouwd op basis 
van een 100% AOW uitkering Voor 

de gehuwde werkende vrouw is die 
basis 70%, een gelijk percentage als 
een alleenstaande ontvangt. De ratio 
daarvan was, dat vrouwen geen 
AOW kregen en dat dat gecompen-
seerd moest worden. Zij kregen dus 
in verhouding meer aanvullend 
pensioen dan de man vanwege het 
verschil in inbouw. Als beiden op 
65-jarige leeftijd AOW krijgen, 
ontvangt de man dus een hoger en 
de vrouw een lager aanvullend 
pensioen. 

In de notitie van 1 7 januari lees ik 
dat een wetsvoorstel aanhangig is bij 
de Raad van State om te voorkomen 
dat wijzigingen in de AOW materiële 
effecten zullen hebben voor het in te 
bouwen bedrag. Om het optreden 
van dergelijke effecten te voorkomen, 
zal onder meer bij de inbouw 
gehandeld worden alsof een gehuwde 
man, wiens vrouw ook recht heeft op 
een AOW-pensioen, naast zijn eigen 
pensioen ook dat laatste pensioen 
ontvangt. En hoe zit het dan met de 
AOW-inbouw bij die bewuste vrouw? 
Wil de regering daarop ingaan? 
Aangezien pensioen uitgesteld loon 
is, zou zich een spanning kunnen 
voordoen met artikel 119 van het 
Europees Verdrag. Ongelijke beloning 
is immers verboden. 

De ABP-regeling valt zowel onder 
de derde richtlijn als onder de eerste 
en tweede richtlijn. Dat de regering 
binnenkort de ABP-regeling, mede 
wat betreft de samenloop van het 
AOW-pensioen, zal wijzigen, is mooi, 
maar had in feite al moeten gebeuren 
gezien de werking van de derde 
EEG-richtlijn. 

Hoe denkt de regering de vierde 
EEG-richtlijn uit te voeren die 
betrekking heeft op de gelijkberechti-
ging op het gebied van beroepsrege-
lingen? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik dacht 
dat die richtlijn er nog niet was. 

Mevrouw Groenman (D'66): 
Berichten duiden erop dat die 
richtlijn spoedig zal komen en per 1 
januari 1986 zal ingaan. Ik vind dat 
de regering zich ook te laat gebogen 
heeft over de concretisering van de 
andere richtlijnen. Ik maak de 
regering erop attent dat die vierde 
richtlijn er binnenkort wel komt. Het 
lijkt mij dat het niet weer 6 of 8 jaar 
zal duren voordat de aanpassing 
plaats moet vinden. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik denk 
dat wij van mening verschillen over 
het tijdstip waarop die vierde richtlijn 
komt. Ik weet eerlijk gezegd niet of 
het al zo ver is als u nu veronderstelt 

en of de richtlijn per 1 januari 1 986 
al zal ingaan. 

Mevrouw Groenman (D'66): 
Misschien kunt u er eens voor mij 
naar informeren, want ik voorzie 
grote problemen op dit punt. Ik 
noemde zoeven het inbouwprobleem. 
Als je wat dat betreft de systematiek 
van het wetsvoorstel volgt, kom je in 
de knoop met de eerste en tweede 
richtlijn met betrekking tot de gelijke 
beloning. Een ander inbouwpercenta-
ge zou namelijk betekenen dat 
vrouwen een lagere beloning krijgen 
dan mannen. Mijn vraag is derhalve 
hoe de regering denkt de vierde 
richtlijn uit te voeren. Zou wat de 
regering in dit wetsvoorstel voorstelt 
niet haaks kunnen staan op die 
richtlijn en zijn wij dan niet veel 
verder van huis? 

Is het niet beter, nu een tijdelijke 
regeling te treffen om aan de derde 
richtlijn te voldoen en een definitieve 
vormgeving van de AOW te laten 
afhangen van de uitwerking van de 
vierde richtlijn? Wij kunnen ons dan 
ook beraden over een goede pensi-
oenregeling, die geënt is op een 
samenleving waarin steeds meer 
vrouwen een individueel inkomen 
hebben en een daaraan gekoppeld 
individueel pensioenrecht, inclusief 
de AOW. 

De fractie van D'66 is daarop al 
vooruitgelopen met de publikatie van 
de nota 'Naar een geëmancipeerd en 
geïndividualiseerd pensioen', medio 
1984. Ook de staatssecretaris 
attendeert in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag op de mogelijk-
heid dat partijen in de invoering van 
gelijke behandeling in de AOW 
aanleiding zien zich ten aanzien van 
de totale pensioenfilosofie fundamen-
teel te bezinnen Zo'n fundamentele 
bezinning wordt echter behoorlijk 
geblokkeerd door dit wetsontwerp 
omdat de 50-50-verhouding wordt 
vastgelegd voor de toekomst evenals 
de inkomensafhankelijkheid. Voor 
tijdelijkheid pleiten niet alleen de in 
aantocht zijnde vierde EEG-richtlijn en 
de aanvullende-pensioenproblema 
tiek, maar ook de omstandigheid dat 
het stelsel van sociale zekerheid nog 
niet is herzien en het feit dat over de 
wet op de gezinstoeslagen nog niets 
bekend is. 

De staatssecretaris geeft aan, dat 
de inkomenstoets in de AOW 
wellicht opgenomen zou kunnen 
worden in zo'n gezinstoeslagenwet. 

Ook is er nog het probleem van de 
ongehuwd samenwonende bejaarden, 
die de staatssecretaris vanaf 1 986 
onder het thans voorgestelde 
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AOW-regime wil brengen. Mijn 
fractie is sterk gekant tegen het 
toepassen van het gehuwdenregime 
op ongehuwd samenwonenden. Ons 
uitgangspunt is dat mensen die in 
financiële zin onafhankelijk van elkaar 
verkiezen te zijn, dat zo lang mogelijk 
en op den duur altijd moeten kunnen 
blijven. Juridisch is daarbij het 
argument dat alleen bij een wettelijk 
huwelijk eventueel een onderhouds-
plicht geldt. 

Die onderhoudsplicht zonder meer 
uitbreiden tot andere samenlevings 
vormen is naar ons gevoelen een 
ongeoorloofd ingrijpen in de privé-
sfeer door de overheid. Aangezien ook 
daarover de meningen in de Kamer 
verschillen - en ik ben benieuwd naar 
de reacties van andere fracties op 
het amendement-Leerling - moeten 
we daarover ten principale kunnen 
discussiëren in het kader van de 
stelselherziening, maar ook in het 
kader van de AOW. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een 
aantal argumenten genoemd om dit 
wetsvoorstel een tijdelijk karakter te 
geven en dus niet de inkomensonaf-
hankelijkheid voor een bepaalde 
periode te garanderen en daarna 
definitief over te gaan tot een 
regeling met inkomensafhankelijk-
heid, maar de definitieve vormgeving 
van de uiteindelijke AOW-regeling 
pas later te regelen. Ik heb u een 
motie op dit punt overhandigd. 
Voorzitter. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Groen-
man wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

van mening, dat het onjuist is nu 
reeds te beslissen over een inkomens-
afhankelijke AOW over 3 jaar; 

van mening, dat een sterke samen-
hang bestaat tussen de wijze waarop 
de individuele rechten in de AOW 
wordt vorm gegeven en de aanvullen-
de pensioenregelingen waarvoor de 
4e richtlijn van de Europese Gemeen-
schap inzake gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de beroepsre 
gelingen van de sociale zekerheid 
van kracht zal worden, alsmede de 
stelselherziening sociale zekerheid en 
een eventuele Wet gezinstoeslagen; 

overwegende, dat de vormgeving van 
gelijke rechten in de AOW ook 
samenhangt met de ontwikkeling, 

geschetst in het concept-beleidsplan 
emancipatie; 

verzoekt de regering: 
1. in overleg met de Stichting van de 
Arbeid een nota op te stellen, waarin 
deze samenhangen worden uitge-
werkt, en deze in dit kalenderjaar aan 
de Kamer toe te zenden; 
2. daarbij de consequenties aan te 
geven voor de toekomstige vormge 
ving van de AOW, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 2 0 ( 1 8 515). 

Mevrouw Groenman (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! In de tussen 
tijd zou om aan de derde richtlijn te 
voldoen aan de gehuwde vrouw die 
65 jaar wordt en een jongere partner 
heeft, 100% AOW gegeven moeten 
worden, zoals nu geldt voor de man 
met een jongere partner, als hij 65 
wordt. Die 100% bestaat dan uit 50% 
eigen AOW en 50% ongetoetste 
toeslag. Ook zouden we gewoon 
kunnen wachten, en die gelijkberech-
tiging dan terugwerkende kracht 
kunnen geven. 

Het zou nu immers een pure 
meevaller zijn voor bijna 22.000 
gehuwde vrouwen met een jongere 
echtgenoot, terwijl we in deze Kamer 
nog steeds bekvechten over de 
gelijkberechtiging in de WWV, die 
toch voor veel meer vrouwen van 
wezenlijke betekenis is. Daarbij gaat 
het om het tegen elkaar uitspelen van 
groepen uitkeringsgerechtigden, in 
dit geval werklozen, omdat er geen 
geld is, terwijl er wel geld beschikbaar 
is voor de gehuwd AOW gerechtigde 
vrouw. 

Ik begrijp die afweging van het 
kabinet niet, en ik begrijp het 
helemaal niet dat de VVD-fractie nu 
hoog van de toren roept dat het 
deelnemen aan de arbeidsmarkt door 
oudere vrouwen niet ontmoedigd 
mag worden, maar die tegelijkertijd 
werkloze vrouwen pas rechten wil 
toekennen als andere werklozen 
daarvoor hun uitkeringstijd laten 
bekorten. 

Mijnheer de Voorzitter! Voor het 
geval de regering afwijzend zal 
reageren op ons voorstel om dit 
wetsvoorstel een tijdelijk karakter te 
geven, moet ik aangeven wat wij dan 
wel willen: een inkomensonafhanke 
lijke AOW, dat is duidelijk, en liefst 
een AOW voor iedereen die even 
hoog is als de huidige AOW voor 
alleenstaanden. Wij hebben er begrip 
voor dat dit nu te duur zou worden. 

maar dat neemt niet weg dat wij 
vinden dat wij het wel daarheen 
moeten leiden. 

Ik sprak in het begin van mijn 
betoog al van de onomkeerbare 
tendens dat gehuwde vrouwen 
dankzij betere scholingskansen en 
dankzij het emancipatieproces dat de 
drang bij vrouwen om economisch 
onafhankelijk te zijn heeft bevorderd, 
door middel van een betaalde baan 
zelfstandig in hun levensonderhoud 
willen voorzien. 

In het conceptbeleidsplan Emanci 
patie wordt deze maatschappelijke 
tendens ondersteund door de 
gedachte dat deze economische 
zelfstandigheid van de generatie die 
na 1990 1 8 jaar wordt, mag worden 
verwacht en dat de sociale zekerheid 
daarop zal worden afgestemd. Maar 
ik merk van het doorwerken van deze 
visionaire gedachte in andere 
beleidsstukken en wetsvoorstellen 
niets. Integendeel, in de AOW wordt 
nu een economische afhankelijkheid 
gecreëerd zonder dat daaraan in de 
tijd een grens wordt gesteld. Ook de 
fractie van de Partij van de Arbeid 
bepaalt geen grens. 

Wat de wet gezinstoeslagen 
betreft moeten we nog maar afwach 
ten. Het zal duidelijk zijn dat D'66 
daar geen permanent karakter aan 
wil geven. Als de regering wel 
geregeld erkent dat wij in een 
overgangssituatie verkeren als het 
gaat om het deelnemen aan de 
arbeidsmarkt door vrouwen dan zou 
ze consequent moeten zijn en enige 
indicatie moeten geven van wanneer 
die overgangssituatie zal veranderen 
in een definitieve. 

Of anders gezegd, wanneer zij 
verwacht dat uitgangspunt van de 
sociale wetgeving wordt dat een ieder 
individueel in zijn of haar eigen 
levensonderhoud voorziet, ongeacht 
de leefvorm. Waarom gebeurt dat in 
geen enkel stuk, behalve in de 
genoemde concept-beleidsnota, 
waarbij bedacht dient te worden dat in 
het voortschrijdend proces van 
emancipatie en arbeidsverdeling, de 
inkomensnorm waarvan de uitkeringen 
zijn afgeleid, zal veranderen van een 
gezinsvorm in een individuele norm, 
waaraan het percentage mogelijk 
moet worden aangepast? Juist de 
overgang van een gezinsinkomen naar 
een individueel inkomen brengt ons in 
de problemen, getuige de tweeverdie 
nerswetgeving, de stelselherziening 
en de discussie over het minimumloon. 
Deelt de regering de mening dat veel 
van de discussie met de bewindslieden 
van Sociale Zaken tot dat overgangs-
probleem is te herleiden? 
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Naar de mening van de fractie van 
D'66 zul je in zo'n overgangssituatie 
ook toeslagen moeten geven ten 
behoeve van de ten laste komende 
echtgenote. Dat wordt overigens ook 
toegestaan volgens artikel 7 van de 
derde EG richtlijn. Die toeslagen 
kennen echter een tijdelijkheid in die 
zin dat ze alleen gelden ten behoeve 
van echtgenotes die bij voorbeeld 
vanaf 1 990 ouder zijn dan 18 jaar; 
de grens die ook het concept-plan 
emancipatie aangeeft Op den duur 
heb je in een geëmancipeerde 
samenleving toeslagen niet meer 
nodig. 

Ik constateer voortdurend een 
zekere tweeslachtigheid bij de 
regering. Enerzijds maatschappelijke 
ontwikkeiingen onderkennen; 
anderzijds ook voor de toekomst 
vasthouden aan het kostwinnersprin-
cipe. Hetzelfde geldt voor de PvdA. 
Het enige verschil tussen het voorstel 
van de regering en dat van de PvdA 
is dat deze fractie een langere 
overgangsfase wil, maar daarna wel 
een inkomensafhankelijkheid, 
waaraan zelfs geen grens wordt 
gesteld. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Waarom 
zou een uitkering aan een gehuwde, 
en zijn jongere partner, geen kostwin-
nersprincipe inhouden? 

Mevrouw Groenman (D'66): Voor 
de tussentijd waarin wordt gewerkt 
naar een situatie waarin beide 
partners een deel van het gezinsinko-
men inbrengen, moeten natuurlijk 
kostwinnerstoeslagen worden 
gegeven. Je kunt dit ook gezinstoe 
slagen noemen, dat zal me een zorg 
zijn. Ik wil dit echter niet permanent. 
Als je een emancipatiebeleid 
bevordert waarin je arbeids- en 
onderwijskansen voor vrouwen 
stimuleert, zul je ergens een grens 
moeten stellen. Vanaf een bepaald 
moment wordt de eigen inbreng in 
het gezinsinkomen verwacht, ook van 
vrouwen, gehuwd of samenlevend. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): U vindt 
dat vanaf zo'n moment absoluut de 
toeslagen moeten worden afgeschaft. 
Wanneer een van de twee partners 
ouder is dan 65 en de ander geen 
eigen inkomen heeft, moet de 
bijstand aanvullen. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik 
spreek nu niet specifiek over de 
AOW problemen. Dan ga je kijken 
naar wat over 45 jaar moet gebeuren. 
Ik praat nu over de vraag wat in het 
algemeen met gezinstoeslagen moet 

worden gedaan. Ik wil graag dat de 
PvdA een grens stelt aan toeslagen, 
maar dat heb ik mevrouw Ter Veld 
niet horen zeggen Of geldt die grens 
pas over 45 jaar? 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Het is 
onmogelijk een absolute datum te 
stellen. Dat betekent wel dat je 
politiek moet proberen, die situatie te 
bereiken. Ik kan niet voorspellen dat 
het jaar 2000 die garantie biedt. Ik 
noem geen absolute datum, wel 
spreek ik over een beleid dat gericht 
is op beëindiging van toeslagen, 
omdat de maatschappelijke situatie 
die overbodig maakt. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik 
begrijp dat, maar ik wil graag dat de 
PvdA een indicatie geeft van het 
moment waarop zij die beëindiging 
ziet. Als je alleen wacht op de 
maatschappelijke ontwikkelingen en 
je blijft toeslagen geven, dan blokkeer 
je ook die maatschappelijke ontwik-
kelingen. 

Wat het thans aan de orde bij ,de 
wetsvoorstel betreft, zien wij een 
duidelijke relatie met de wet gezins-
toeslagen. Toeslagen op de AOW 
uitkering zouden uit de algemene 
middelen moeten komen en niet 
binnen de AOW zelf moeten worden 
ingepast. 

Het zal duidelijk zijn dat, gezien de 
maatschappelijke ontwikkelingen, 
een toeslagenwet per definitie een 
tijdelijk karakter moet hebben. 

Voor het geval wij ons toch 
moeten uitspreken over de situatie 
die volgens dit wetsontwerp intreedt 
na de overgangsperiode van drie jaar 
en de Kamer in meerderheid negatief 
reageert op mijn motie, wil ik een 
opmerking maken over de inkomens-
afhankelijkheid en in meer concrete 
zin over uitwerking van de toeslagre-
geling. Het komt ons rechtvaardiger 
voor - en meer bevorderend voor de 
arbeidsdeelname van vrouwen ~ als 
het vrijlatingsbedrag hoger wordt 
vastgesteld. Wij kunnen de redenering 
van de regering wel volgen waar 
gesteld wordt dat het gaat om 
toeslagen die primair tot doel hebben 
te voorkomen dat men moet rondko-
men van een ouderdomspensioen dat 
onder het minimumniveau ligt, maar 
zijn desalniettemin van oordeel dat 
betaald werken van vrouwen in 
sterkere mate moet worden bevor-
derd. De regering vindt een ruimere 
vrijlating van inkomen, mede in het 
licht van een te maken gezinstoesla-
genwet, uit inkomenspolitieke 
overwegingen onwenselijk. Maar hoe 
staat met het de emancipatoire 
overwegingen? 

Mijn fractie heeft een amendement 
ingediend op het tweede lid van 
artikel 1 6. Daarin staat nu dat de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) de 
aan een gehuwde pensioengerechtig-
de toegekende toeslag betaalbaar 
kan stellen aan de echtgenoot. Met 
de Raad van State zijn wij van 
mening dat het hierbij in plaats van 
om een bevoegdheid om een 
verplichting zou moeten gaan, als er 
een schriftelijk verzoek door de 
echtgenoot ten behoeve van wie die 
toeslag wordt verleend, is ingediend. 
Het zou zelfs automatisch zo moeten 
gaan, omdat dit naar ons gevoel 
voortvloeit uit de gelijkberechtiging 
in de AOW, maar wij hebben er 
begrip voor dat daarvan om praktische 
redenen moet worden afgezien. 

Als echter de echtgenoot, voor wie 
de toeslag aan de partner wordt 
toegekend, een schriftelijk verzoek 
tot gesplitste betaalbaarstelling 
indient, moet de SVB niet gaan 
onderzoeken of er wel reden is tot 
dat verzoek; met andere woorden: of 
de bewuste echtgenoot wel echt in 
financiële nood geraakt dan wel dat 
die partner dat inkomen 'verdrinkt', 
zoals mevrouw Ter Veld dit om-
schreef. Wat ons betreft, is het 
echter uit den boze dat de Sociale 
Verzekeringsbank zich bemoeit met 
de reden voor de indiening van een 
dergelijk verzoek 

Hoe vaak komt het overigens nu al 
voor dat de Sociale Verzekeringsbank 
of de Raad van Arbeid verzoeken 
bereiken van de gehuwde vrouw om 
een deel van het aan haar man 
toegekende AOW pensioen aan 
haarzelf uit te betalen? Als de 
regering positief reageert op mijn 
amendement, hecht ik eraan dat 
daarover duidelijk voorlichting wordt 
gegeven. Het moet niet zo zijn, dat 
mensen die mogelijkheid toevallig ter 
ore komt. Het moet dus bekend zijn 
dat men die verzoeken kan indienen, 
althans dat men daarover kan 
nadenken. 

Ook bij de komende wet gezinstoe-
slagen zou het aanbeveling verdienen, 
dat de eventuele toeslagen recht-
streeks worden uitbetaald aan de 
partner ten behoeve van wie de 
toeslag wordt verleend. Uit het 
oogpunt van zo min mogelijk 
bemoeienis van de uitvoerende 
instanties met het privéleven van 
mensen en uit het oogpunt van 
gelijkberechtiging van vrouwen heb 
ik een amendement op artikel 16 
ingediend. 

Namens de fractie van D'66 moet 
ik concluderen, dat wij grote bezwaren 
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hebben tegen dit wetsontwerp, zeker 
als dat een definitief karakter krijgt. 
Als duidelijk wordt dat wij ons nu niet 
behoeven vast te leggen op een 
toekomstig AOW-systeem, kunnen wij 
instemmen met een wet met een 
tijdelijk karakter, waarbij inkomens-
onafhankelijke toeslagen worden 
toegekend. 

De samenhang met de problematiek 
van de aanvullende pensioenvoorzie-
ningen en eigenlijk met de gehele 
beleidsontwikkeling rondom de 
oudedagsvoorziening, alsmede met 
de uitwerking van de vierde EG-richt-
lijn met betrekking tot de beroepsre-
gelingen in de sociale zekerheid, 
moet welhaast dwingen tot minder 
voortvarendheid dan de regering 
voorstaat. 

Naar onze mening staan ook bij dit 
wetsontwerp inkomenspolitieke 
overwegingen zozeer op de voorgrond 
dat óf in het ergste geval de gehele 
discussie over de oudedagsvoorzie-
ning voorgoed geblokkeerd is óf in 
het minst erge geval wij binnenkort 
te maken hebben met nieuwe 
wetsvoorstellen vanwege de 
aanpassing aan de vierde EG-richtlijn 
en aan de wet gezinstoeslagen. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! De Algemene ouderdoms-
wet (AOW), welke dateert uit 1956, 
was de eerste volksverzekering die in 
ons land tot stand kwam. De voorzie-
ning in de materiële behoeften van 
de oudere mens stond daarbij 
centraal. Deze wet betekende 
formeel de afsluiting van een periode 
waarin de zorg voor de ouderen 
mede en vaak vooral door kinderen 
en charitatieve instellingen, met 
name de diaconieën, werd gedragen. 
Er trad een verschuiving van de 
particuliere naar de collectieve 
verantwoordelijkheid op. 

In de jaren '80 is er een tendens 
om de verantwoordelijkheid weer te 
leggen bij de burger zelf. Met die 
tendens kan de RPF van harte 
instemmen. De AOW kan daarbij een 
belangrijke functie vervullen, omdat 
deze wet voor alle 65-plussers op 
basis van een minimum-behoefte een 
uitkering garandeert. 

De RPF ziet in de AOW een 
voorbeeld van een wet die uitgaat 
van een twee-trajectenstelsel: 
enerzijds een minimumuitkering als 
basis en anderzijds op vrijwillige 
basis de mogelijkheid tot het 
bijverzekeren van een aanvulling. De 
laatste jaren kunnen wij constateren 

dat van die aanvullende voorzieningen 
in toenemende mate gebruik wordt 
gemaakt via pensioenregelingen. 
Acht de staatssecretaris het mogelijk, 
zo'n tweetrajectensysteem ook 
elders in het sociale-verzekeringsstel-
sel gestalte te geven? In welke mate 
beïnvloedt het groeiend aantal 
deelnemers aan pensioenregelingen 
de noodzaak om de AOW in stand te 
houden? Zal er in toekomst wellicht 
minder behoefte bestaan aan een 
volksverzekering zoals de AOW? 

De aanleiding tot het vandaag te 
behandelen wetsvoorstel is dat de 
AOW volgens het kabinet dient te 
worden afgestemd op de maatschap^ 
pelijke ontwikkelingen die zich in ons 
land sinds de jaren vijftig hebben 
voorgedaan. Volstrekt ten onrechte 
doet het kabinet het voorkomen, 
alsof het gezinsmodel - waarbij de 
man de kost verdient en de vrouw 
thuis de kinderen verzorgt - heeft 
afgedaan en er verandering in beleid 
moet komen. Daarvoor in de plaats 
dient, op basis van de wens om 
zowel betaalde als onbetaalde arbeid 
anders te verdelen, het stelsel van 
sociale zekerheid - en dus ook de 
AOW - meer geënt te worden op een 
maatschappij van mensen die in 
beginsel zich zelf verantwoordelijk 
weten voor hun eigen bestaan. Ik 
vraag de staatssecretaris, of de 
wetgever zich hier volgend of 
stimulerend opstelt. Op welke 
principes berust volgens de staatsse-
cretaris deze individualiseringsge-
dachte? 

Regel dient te zijn dat men in een 
huishouding over en weer voor elkaar 
zorgt. We spreken dan ook over 
onderhoudsplicht. Het gaat dan om 
één - desnoods gezamenlijk verwor-
ven - inkomen per huishouden of 
eventueel één uitkering per huishou-
den, niet om een inkomen of uitkering 
per individu. Ik durf dit te poneren op 
grond van de Scheppingsorde, die 
bepalend moet zijn voor het beleid 
van de regering. 

Mijnheer de Voorzitter! De RPF 
vraagt zich af, of op een wankele 
basis, als de maatschappelijke 
veranderingen, de voorgestelde 
wetswijziging wel tot stand dient te 
komen. Ik wil dit graag nader 
uitwerken. 

Is het juist om het gezinsmodel zo 
goed als afgeschreven te beschouwen 
voor nu en voor de toekomst en 
daarvoor een individualiserende 
benadering in de plaats te stellen? 
Immers, gedragsrelaties zijn niet te 
voorzien. Is het inderdaad juist om te 
veronderstellen dat de arbeidspartici 
patie van vrouwen zich zal doorzetten? 

Geldt het ook voor de ouder wordende 
vrouwen? Zijn er al niet weer tenden-
zen zichtbaar, die in een andere 
richting wijzen, zoals een weer 
toenemend aantal huwelijkssluitingen 
en tekenen die een hang naar 
geborgenheid en een nieuw verlangen 
naar het gezin aangeven? 

Om welke redenen gaan meer 
vrouwen uiteindelijk werken? Op 
grond van vermindering van gezinsin 
komen bij voorbeeld, ten gevolge van 
arbeidstijdverkorting? Of omdat zij 
zich willen ontplooien? Volgens de 
gegevens uit de rapportage Arbeids-
markt 1 984 is met name het eerste 
het geval. Betekent dit dat wij toch 
toegaan naar een situatie waarin de 
vrouw zich noodgedwongen op de 
arbeidsmarkt dient te begeven? Ik 
stel deze vraag niet voor het eerst, 
maar leg haar nu opnieuw op het 
bordje van de staatssecretaris. 

Mijnheer de Voorzitter! Regeren is 
vooruitzien. Zich daarbij slechts te 
baseren op een wenselijkheid die bij 
velen in de samenleving zou leven, is 
naar het oordeel van de RPF een te 
wankele basis Hoe snel kunnen 
wensen zich niet wijzigen. Het 
volgende weekte bespreken RSV-rap-
port bevat hiervan talrijke voorbeel-
den. 

Een ander aspect waarop ik wil 
ingaan, betreft het enten van het 
stelsel van sociale zekerheid op een 
maatschappij van mensen die in 
beginsel zelf zich verantwoordelijk 
weten voor hun eigen bestaan. Heeft 
dit niet tot gevolg dat mensen steeds 
meer op zich zelf worden teruggewor 
pen in plaats van zich veilig een 
plaats te weten in hechte verbanden 
van huwelijk en gezin, waarin 
dienstbaarheid aan elkaar centraal 
staat? Naar de overtuiging van de 
RPF leidt het loslaten van de in de 
Schepping neergelegde verbanden 
van huwelijk en gezin, als basis voor 
wetgeving, slechts tot een anonimi-
sering en een desintegratie van de 
samenleving. Dit geldt niet alleen 
voor de huidige generaties, maar in 
het bijzonder voor de komende. 
Daarenboven behoeft de zelfstandig 
geworden mens of - om het met de 
filosoof Marcuse te zeggen - de 
'autonome mens' met de ander geen 
rekening te houden, hetgeen uitein-
delijk betekent dat hij zich zelf als 
norm stelt. 

Hoe kan de wetgever, mijnheer de 
Voorzitter, uit duizenden individuele 
normen nog een algemeen geldende 
norm destilleren? De problemen bij 
de definiëring van de begrippen 
'ongehuwd samenwonenden', 
'voordeurdelers' en 'gezamenlijke 
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huishouding' spreken wat dit betreft 
nu al boekdelen. In deze situatie is 
niet de individualisering de oplossing, 
hoe aantrekkelijk deze op het eerste 
gezicht misschien ook lijkt. Mensen 
zijn en blijven immers van elkaar 
afhankelijk. Met betrekking tot het 
verzorgende aspect geldt dit zeker 
voor jonge en opgroeiende kinderen. 
Maar ook de ouder wordende mens 
kan zeer afhankelijk worden, niet in 
de eerste plaats van de samenleving, 
maar van de mensen in de eigen 
kring, zoals gezin en familie. Daarom 
staat de RPF op de bres voor een 
stimulerend overheidsbeleid, gericht 
op versterking van het verantwoorde^ 
lijkheidsbesef van mensen voor 
elkaar, juist binnen de door mij 
genoemde verbanden. 

Mijnheer de Voorzitter! Waarom 
wordt alleen gesproken over het 
zorgen voor eigen onderhoud en niet 
over het zorgen voor dat van anderen? 
Wordt economische onafhankelijk-
heid een nieuwe voorwaarde om 
volwaardig mens te zijn in onze 
samenleving of onderkent de 
staatssecretaris de gevaren van een 
dergelijke ontwikkeling? 

Mijnheer de Voorzitter! Een 
juridisch meer steekhoudende reden 
dan het afstemmen van de AOW op 
maatschappelijke ontwikkelingen 
vormt het Europees recht. Immers de 
derde EG-richtlijn verplicht Nederland 
met ingang van 1 januari 1985 de 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in de sociale zekerheidswet 
geving vast te leggen. Tijdens de 
behandeling van het wijzigingsvoor 
stel inzake de premieheffing ben ik 
reeds ingegaan op de houding van de 
fractie van de RPF op dit punt, 
daarom stel ik slechts een enkele 
vraag. 

Uit het tussentijds verslag blijkt dat 
meer landen problemen hebben met 
het aanpassen van de wetgeving Het 
gaat daarbij om België, Engeland en 
Ierland. Is het de staatssecretaris 
bekend in hoeverre deze landen 
aanpassingen hebben uitgevoerd en 
zo nee, wanneer verwacht hij dat het 
eindverslag van de Europese Commis-
sie zal worden uitgebracht? 

Mijnheer de Voorzitter! Met de 
voorgaande kanttekeningen is in feite 
de principieel afwijzende houding 
van de fractie van de RPF ten 
opzichte van dit wetsvoorstel 
geschetst. Er zijn echter tal van 
inhoudelijke aspecten die nog een 
nadere bespreking vragen. 

Achtereenvolgens stel ik aan de 
orde: het uitkeringssysteem en de 

toeslag, inclusief de overgangsrege-
ling; de positie van de ongehuwd 
samenwonenden en de problematiek 
van de aanvullende pensioenen. 

Mijnheer de Voorzitter! Sinds de 
inwerkingtreding van de AOW in 
1956 wordt de uitkering voor een 
echtpaar aan de gehuwde man 
uitbetaald. Thans wordt voorgesteld, 
die uitkering te splitsen in twee maal 
50%, eventueel op verzoek afzonder 
lijk uit te betalen. De achterliggende 
bedoeling is duidelijk: man en vrouw 
via verzelfstandiging gelijke rechten 
geven op een uitkering. Mijn bezwaren 
daartegen heb ik in het voorgaande 
reeds uiteengezet. 

Gelukkig heeft de staatssecretaris 
voorgesteld, slechts op verzoek van 
betrokkenen tot gescheiden betaling 
over te gaan. Een verplichting 
daartoe zou namelijk door de 
gepensioneerden niet worden 
begrepen. Zij hebben altijd bij elkaar 
gehoord en in zo'n geval zouden zij 
als afzonderlijke individuen behandeld 
worden. Een dergelijke benaderings-
wijze valt buiten de ervaringswereld 
van betrokkenen. Ik had de indruk dat 
mevrouw Groenman die scheiding 
toch verplicht wilde aanbrengen; 
haar toelichting op het amendement 
heeft ons echter wat dit betreft 
gerustgesteld. Toch vraag ik mij af in 
hoeverre echtparen om afzonderlijke 
uitbetaling zullen vragen. Heeft de 
staatssecretaris hieromtrent bepaalde 
verwachtingen? 

Het basispensioen voor een 
gehuwde zal 50% van de huidige 
AOW-uitkering gaan bedragen. 
Daarmee heeft de staatssecretaris 
stelling genomen tegen de voorstellen 
van de Emancipatieraad, die een 
uitkering van 70% voor elk individu 
voorstaat: meerkosten daarvan zijn 
maar liefst f2 ,5 mld. Terecht heeft de 
staatssecretaris deze voorstellen 
verworpen. Niet alleen vanwege de 
meerkosten, maar ook vanwege de 
nog ver strekkende individualisering 
die de Emancipatieraad voor ogen 
staat door niet alleen de burgerlijke 
staat buiten beschouwing te laten 
maar ook met de feitelijke leefsituatie 
van mensen geen rekening te 
houden, zijn wij van mening dat een 
raad die een dergelijke ontbinding 
van de samenleving nastreeft maar 
beter kan worden opgeheven. 

Mijnheer de Voorzitter! Voor 
alleenstaanden treedt geen verande 
ring op: de uitkering blijft 70% van 
het netto-minimumloon. Anders is 
het voor de gehuwde gepensioneerde 
met een partner jonger dan 65 jaar 
Dan is een gehuwdentoeslag van 
maximaal 50% mogelijk Dit is 

afhankelijk van al dan niet aanwezige 
neveninkomsten uit tegenwoordige 
of vroegere arbeid van de partner. 
Hier zien wij hetzelfde verschijnsel 
als in de tweeverdienerswetgeving, 
namelijk een poging het individualise-
ringsbeginsel en het draagkrachtbe-
ginsel te verenigen, terwijl deze in 
wezen onverenigbaar zijn. 

Nu is de essentie van een synthese, 
dat beoogd wordt een nieuw feno-
meen te doen ontstaan, maar de 
uitkomst van het proces staat niet 
tevoren vast. Er kunnen dus allerlei 
ongewenste neveneffecten optreden. 
In de schriftelijke voorbereiding zijn 
er enkele genoemd: vlucht in het 
grijze of zwarte circuit; ontmoediging 
om te blijven werken wegens het 
verlies van toeslag, waardoor meer 
toeslagen dienen te worden betaald 
dan nu wordt voorzien. Er is echter 
een veel belangrijker effect mogelijk, 
namelijk dat op den duur toch wordt 
overgegaan tot volledige individuali-
sering, omdat het denken van de 
burgers in die richting is omgebogen 
Onderkent de staatssecretaris dit 
gevaar? 

Mijnheer de Voorzitter! Op zichzelf 
heeft de fractie van de RPF niet 
zoveel bezwaar tegen een inkomens-
afhankelijke toeslag Immers 
herhaaldelijk hebben wij gepleit voor 
het meer rekening houden met het 
totale inkomen dat in een huishouden 
binnenkomt. Een inkomensafhankelijk 
ke toeslag past dus in die visie. 
Problematischer zijn echter de 
schokeffecten die als gevolg van de 
trapsgewijze vrijlatingspercentages 
optreden Deze worden in de brief 
van de staatssecretaris van 1 7 
januari jongstleden duidelijk aange-
toond. 

Daarin beroept de staatssecretaris 
zich voor de handhaving van de 
systematiek op de wetsgelijkheid met 
de Algemene arbeidsongeschikt-
heidswet en de Algemene bijstands-
wet. Zou hij mij nog eens kunnen 
uitleggen, in hoeverre er verschil 
bestaat met de AOW plus-problema-
tiek in de Ziekenfondswet, die juist 
vorig jaar is opgeheven? 

Het stemt de fractie van de RPF tot 
tevredenheid dat de staatssecretaris 
er alsnog toe is overgegaan om het 
mogelijk te maken, de toeslag in het 
buitenland betaalbaar te stellen 
Hierdoor is voorkomen dat veel 
geëmigreerde gepensioneerde 
Nederlanders ten onrechte een 
andere behandeling ondergaan dan 
degenen die in Nederland woonachtig 
zijn. 

Het opmerkelijke feit doet zich 
voor dat er in 1956 bij de overgang 
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van de Noodwet Ouderdomsvoorzie-
ning 1 947 naar de AOW een over-
gangsregeling van één dag gold, 
terwijl nu voor de nieuwe instromers 
in de AOW vanaf 1 april 1 985 een 
overgangstermijn geldt van drie jaar, 
waarin zij zolang hun partner jonger 
dan 65 jaar is een ongetoetste 
toeslag ontvangen. Toen ging het om 
een verbetering van rechten en nu 
gaat het in zekere zin om een 
verslechtering. De kosten in 1985 
zijn 200 miljoen gulden of 0 , 1 % punt 
van het premieplichtig inkomen. Is de 
staatssecretaris bereid een nadere 
onderbouwing van deze kosten te 
geven? Het voordeel van deze 
overgangsregeling is wel dat de 
termijn gelijk is aan de mogelijk te 
verlengen termijn van drie jaar voor 
de aanpassing van de aanvullende 
pensioenen 

Ik kom bij de ongehuwd samenwo-
nenden. De AOW kent tot op heden 
uitkeringen voor gehuwden en 
ongehuwden. Ongehuwd samenwo 
nenden worden behandeld als 
ongehuwden Het gevolg is dat zij 
twee maal een uitkering van 70% 
ontvangen, terwijl hun situatie in 
economisch opzicht niet verschilt van 
die van gehuwden Uit de schriftelijke 
voorbereiding is gebleken dat de 
staatssecretaris op zijn vroegst in 
1 986 aan deze - in onze ogen -
onrechtvaardige en volstrekt verwerpe 
lijke gang van zaken een einde denkt te 
kunnen maken, na evaluatie van de 
regeling die thans geldt voor de 
ongehuwd samenwonende tweeverdie 
ners. Dan zou echter opnieuw een 
wetsvoorstel nodig zijn om een gelijke 
behandeling van gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden te 
bewerkstelligen, met opnieuw het 
risico van velerlei vertragingen. 

Ik breng de staatssecretaris in 
herinnering dat bij de behandeling 
van de begroting van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid in 1982, 
mevrouw Dales de toenmalige 
staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aan mijn adres 
heeft toegezegd dat er voor deze 
problematiek naar een spoedige 
oplossing zou worden gezocht. Ik zou 
zeggen: beloofd is beloofd. Waarom 
kan een en ander nu niet worden 
gerealiseerd? Wij zijn nu drie jaar 
verder. Het lijkt een slepende zaak te 
worden. 

Voorkomen dient te worden dat 
nog langer wettig gehuwden worden 
achtergesteld bij ongehuwd samen 
wonenden. Je zou hier zelfs van 
discriminatie van gehuwden kunnen 
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spreken. Dit verschijnsel was in 1983 
immers reden om de eerste en de 
tweede fase van de wet inzake de 
tweeverdieners tegelijkertijd in te 
voeren op nadrukkelijke wens van de 
Kamer. De staatssecretaris wil toch 
niet opnieuw in dezelfde fout 
vervallen, door deze zaken op te 
splitsen? Ik meen er daarom goed 
aan te doen om bij amendement 
deze gelijke behandeling nu al in 
principe in de AOW op te nemen. 
Wat is daarop tegen? 

De gevolgen van het amendement 
zijn ten eerste dat het merendeel van 
de ongehuwd samenwonenden erop 
achteruitgaat in inkomen. Dit is 
echter te billijken, omdat er tussen 
hen en een echtpaar geen verschil in 
draagkracht bestaat. Bovendien 
voorziet de AOW slechts in een 
minimumbehoefte. Op basis hiervan 
acht ook de SER een gelijke behan-
deling gerechtvaardigd. Overigens 
zal het duidelijk zijn dat ik alleen een 
gelijkstelling van gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden in 
economisch opzicht op het oog heb. 
Het gaat mij niet om een juridische 
gelijkstelling. 

Een ander element dat aanvaarding 
van het amendement met zich 
brengt, zal zijn dat een ongehuwd 
samenwonende met een partner 
jonger dan 65 jaar en zonder 
neveninkomsten, niet rond hoeft te 
komen van een uitkering van 70% 
aangevuld door de Algemene 
bijstandswet, maar een basisuitkering 
met toeslag ontvangt. Tevens zal de 
overgangsregeling van drie jaar op 
hen van toepassing zijn. Wel zal bij 
aanvaarding van het amendement 
gelet moeten worden op de mogelijk-
heid van een beroepsgang. In de nu 
voorgestelde wijziging van artikel 4 1 , 
lid 3, vervalt namelijk de mogelijkheid 
om beroep in cassatie op grond van 
artikel 1, lid 3, in te stellen. 

Ter aanvulling van de toelichting 
wil ik nog het volgende opmerken. 
Door de verwijzing naar de Wet op 
de inkomstenbelasting 1964 behoe 
ven wij ons nu niet te verdiepen in de 
casuïstiek. Hierover is in november 
1983 uitgebreid gesproken bij de 
behandeling van het wetsvoorstel 
18 121 over de eerste en de tweede 
fase van de tweeverdienerswetgeving. 
In de memorie van antwoord bij dat 
wetsvoorstel is de gang van zaken 
beschreven in geval van bewijs van 
het ongehuwd samenwonen. 

Hierbij kan voor zover mogelijk 
worden aangesloten in de bij de 
algemene maatregel van bestuur te 
stellen nadere regels. Graag verneem 
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ik een reactie van de staatssecretaris 
op het door mij ingediende amende-
ment. 

Ten slotte zeg ik iets over de 
aanvullende pensioen problematiek. 
Evenals de al of niet inkomensafhan-
kelijke toeslag heeft ook de aanvullen-
de pensioenproblematiek, die juist 
veroorzaakt is door het mogelijk 
inkomensafhankelijk worden van de 
toeslag, in de schriftelijke voorberei 
ding veel aandacht gekregen. 
Actuarieel is het vrijwel onmogelijk 
om na te gaan in welke mate het 
risico van een niet volledig toegeken-
de toeslag bijverzekerd dient te 
worden. Dit probleem doet zich met 
name voor bij de inbouwregelingen. 
De staatssecretaris legt de verant-
woordelijkheid voor de oplossing van 
dit probleem bij de contractspartijen, 
werkgevers en pensioenfondsen. 
Tegelijkertijd dient het kabinet voor 
het ABP een oplossing te zoeken. 
Heeft de staatssecretaris er vertrou 
wen in dat er tijdig een oplossing kan 
en zal worden gevonden? Heeft hij 
enig inzicht in de richting waarin die 
oplossing gezocht gaat worden? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
een afronding. Hoewel er positieve 
elementen in het wetsvoorstel te 
vinden zijn, weegt het principiële 
karakter van de verzelfstandiging als 
uitvloeisel van de individualiserings-
tendens, voor de RPF erg zwaar. 
Voor een definitief eindoordeel over 
dit wetsvoorstel zal, mede gelet op 
het amendement dat ik heb ingediend, 
de verdere behandeling voor ons erg 
interessant zijn. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! De Algemene Ouderdoms-
wet heeft ruim een kwart eeuw 
gefunctioneerd in ons politieke 
bestel. Nu wij vandaag een discussie 
hebben over een zeer fundamentele 
wijziging van het bestaande systeem, 
is het goed in het kort even de 
gedachten te laten gaan over wat in 
de afgelopen 27,5 jaar is gepasseerd. 
De staatssecretaris die vooral met de 
sociale zekerheid is belast, zal zich 
uit zijn eigen politieke verleden ook 
nog wel herinneren dat bij de 
invoering van de AOW nogal zware 
woorden zijn gesproken. De bezwaren 
die leefden, zaten meestal diep en 
waren lang niet altijd ongegrond. 

Zo kan men inderdaad stellen dat 
de afgedwongen collectieve solidari-
teit van een volksverzekering het 
risico in zich bergt dat de onderlinge 
zorg en verantwoordelijkheid voor de 
directe naasten slijtageplekken gaan 
vertonen. De vraag is gewettigd of 

2863 



Schutte 

het karakter van de basisvoorzienin 
gen er niet toe leidt dat mensen met 
een grote eigen financiële draagkracht 
te weinig worden aangesproken op 
hun eigen verantwoordelijkheid om 
primair zelf in het levensonderhoud 
te voorzien. 

Anderzijds kan men nu stellen dat 
niet alle bezwaren van toen voldoende 
oog voor de verantwoordelijkheid van 
de overheid hadden om mensen die 
buiten eigen schuld in behoeftige 
omstandigheden kwamen te verkeren, 
bij te staan. Het ontbreken van een 
verplichte basisvoorziening zou 
zorgeloosheid kunnen belonen. Wie 
niet voor een eigen oude-dagvoorzie-
ning zou hebben gezorgd, zou toch 
terugvallen op overheidszorg die dan 
mede gefinancierd zou moeten 
worden door degenen die wel zelf 
zorg dragen voor hun eigen oude-dag 
voorziening. 

Voor de discussie van vandaag 
kunnen wij hieruit ten minste leren 
dat de AOW op geen enkele wijze 
het karakter van een basisvoorziening 
te boven hoort te gaan. Hiermee heb 
ik in grote lijnen al aangegeven in 
welke richting mijn bijdrage zal gaan. 
Vier hoofdzaken wil ik bespreken, 
namelijk de keuze voor het systeem 
van een 50% uitkering met toeslagen, 
de inkomensafhankelijkheid van de 
toeslagen, de noodzaak van een 
toeslagenwet en de gelijke behande-
ling van gehuwden en ongehuwd 
samenwonenden. 

Het regime van de AOW is tot nu 
toe gebaseerd op het gezinsmodel. 
De man werd geacht het gezinsinko-
men te verdienen. De vrouw werd 
verondersteld financieel afhankelijk 
te zijn. Ten tijde van de totstandko 
ming van de AOW was dit zo. Het 
was een uitstekende regeling die 
recht deed aan de werkelijkheid 
Weliswaar werden mannen en 
vrouwen niet gelijk behandeld, maar 
daar waren goede objectieve 
gronden voor aan te voeren die niets 
met discriminatie uitstaande hadden. 

De vraag is relevant of de samen-
leving zodanig is veranderd dat het 
gezinsmodel niet meer toepasbaar is. 
Daarin kan dan een grond schuilen 
voor wijziging van het systeem Ik 
meen echter dat de veranderingen in 
onze samenleving niet van dien aard 
zijn dat deze zouden nopen tot een 
ander AOW-systeem. Veruit het 
grootste deel van het Nederlandse 
volk leeft in gezinsverband bijeen of 
althans in een samenlevingsverband 
dat van het gezin is afgeleid, of is 
alleenstaand Er is slechts een zeer 

kleine minderheid die een bewuste 
keuze deed tegen het gezin Daaraan 
kunnen wij dus geen argumenten 
vooreen systeemwijziging ontlenen. 

Weliswaar is sprake van een 
andere taakverdeling tussen mannen 
en vrouwen en is de verwachting 
gewettigd, dat die veranderingen 
zich nog verder zullen doorzetten 
maar dat zal toch niet op zo'n schaal 
gebeuren, dat er een volstrekt ander 
samenlevingspatroon zal ontstaan. 
De cijfers wijzen dat ook uit. Zelfs in 
het jaar 2009 zal van de gehuwde 
vrouwen ouder dan 30 jaar ten 
minste tweederde deel niet participe-
ren op de arbeidsmarkt volgens de 
verwachting van het CPB. Dus 20 
jaar na de door sommigen gewenste 
feitelijke arbeidsplicht voor gehuwde 
vrouwen zal in ten minste tweederde 
van alle huwelijken de man kostwinner 
blijven. 

Ik betreur dat in genen dele, want 
kinderen, vooral jonge kinderen, 
hebben recht op thuiszorg en in veel 
gevallen is het tussen ouders 
onomstreden, dat de moeder het 
beste toebereid is om die taak op 
zich te nemen. Het regeringsbeleid, 
dat erop is gericht dat ieder individu 
zijn of haar eigen inkomen verdient 
en dat ook in de memorie van 
toelichting op dit wetsvoorstel is 
verwerkt, wijs ik daarom van de 
hand. Het is een beleid dat dringt 
naar verdergaande individualisering 
van de samenleving, dat ongezond is 
voor een goede ontwikkeling van de 
samenleving en dat zal stuiten op de 
scheppingsstructuren die in de 
samenleving zijn gelegd. 

De recente ontwikkelingen zijn 
voor mijn fractie feitelijk noch 
normatief een reden het AOW-regime 
te wijzigen. De derde EEG-richtlijn is 
dat helaas wel. Ik heb geen moeite 
met de richtlijnen inzake gelijke 
betaling van mannen en vrouwen, 
ook niet met de derde richtlijn voor 
zover deze in het verlengde ligt van 
gelijke betaling. Werknemersverzeke-
ringen zijn per definitie op individuele 
leest geschoeid en een onderscheid 
naar geslacht past daarin niet. 

De Nederlandse regering en zij niet 
alleen heeft mijns inziens onvoldoende 
beseft, wat voor consequenties de 
derde richtlijn zou hebben voor de 
Nederlandse situatie en met name 
voor de volksverzekeringen. Tekenend 
voor deze situatie vond ik de erken-
ning, tijdens een recent radioprogram 
ma, door het lid van het Europese 
Parlement mevrouw Van den Heuvel, 
dat de totstandkoming van de derde 
richtlijn indertijd geheel aan haar 
aandacht was ontsnapt, hoewel zij 

toen voorzitter was van Nederlands 
grootste politieke partij. 

Een volksverzekering is van een 
geheel ander karakter dan een 
werknemersverzekering. De relatie 
tussen werkgever en werknemer is 
een andere dan de relatie tussen 
overheid en burger. De overheid 
heeft te maken met de zorgverplich-
tingen die mensen publiekelijk zijn 
aangegaan ten opzichte van elkaar. 
Volksverzekeringen kennen ook niet 
het equivalentiebeginsel zoals 
werknemersverzekeringen dat 
kennen. Een geïndividualiseerde 
volksverzekering past dan ook per 
definitie niet, omdat een volk niet 
bestaat uit een verzameling losse 
individuen. 

Nu gaat het regeringsvoorstel 
beslist niet zover, dat een volstrekte 
individualisering wordt bereikt. Wel 
is het de bedoeling, dat zelfstandige 
uitkeringsrechten worden verleend, 
waarbij naar behoefte toeslagen 
kunnen worden toegekend indien een 
der echtgenoten jonger is dan 65 
jaar en geen eigen inkomsten heeft. 
Als beiden 65 jaar zijn vervalt de 
eventuele toeslag en krijgt elk de 
helft van de gehuwdenuitkering. Op 
zich zelf bezien is het een sluitend 
systeem maar het is wel gekunsteld. 

Als in het overgrote deel der 
gevallen een van de twee kostwinner 
was, waarom zou dan opeens met 
ingang van het 66e levensjaar elk 
apart een uitkering moeten worden 
verstrekt? Zal dat in veel gevallen niet 
rechtstreeks ingaan tegen de 
belevingswereld van betrokkenen? 
Voor iemand die 65 jaar wordt en 
nooit het gezinsinkomen verdiende 
verandert er toch niets op die 
verjaardag? Er verandert in de 
meeste gevallen wel iets voor iemand 
die 65 jaar wordt en met pensioen 
gaat wanneer die wel het gezinsinko-
men inbracht. 

Kan de staatssecretaris mij 
duidelijk maken waarom het in strijd 
zou zijn met de EG-richtlijn, indien 
het recht op AOW zou worden 
gekoppeld aan een sekseneutraal 
kostwinnersbegrip? Ik las in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
van wetsontwerp 18 683, de wijziging 
van de WWV waarover zoveel te 
doen is geweest, dat de richtlijn geen 
verplichtingen bevat om uitkerings-
rechten te verlenen maar dat indien 
uitkeringen worden verleend, dit 
gebeurt zonder onderscheid naar 
geslacht. 

De beleidskeuze onder welke 
voorwaarden en tot welke hoogte die 
uitkeringen worden verleend, laat de 
richtlijn geheel over aan de lid staten. 
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aldus de bewindslieden. Zij waren 
van oordeel, dat een sekseneutraal 
kostwinnersbeginsel niet in strijd is 
met de richtlijn. Ik deelde dit oordeel 
en vraag nu waarom voor de AOW 
niet eenzelfde keuze kan worden 
gedaan. 

Het is mij bekend, dat de staatsse-
cretaris in de memorie van antwoord 
opmerkt, dat dit te maken heeft met 
het opbouwkarakter van de AOW. 
Waarom is dit een argument? De 
uitkeringsrechten in de AOW zijn 
toch niet afhankelijk van het al dan 
niet betaald hebben van een premie! 

Overigens ben ik van oordeel dat, 
gegeven de keuze voor verzelfstandig-
de rechten, het systeem dat de 
regering thans voorstelt de voorkeur 
verdient boven mogelijke alternatie-
ven. De AOW als bodemvoorziening 
komt duidelijk tot uiting en het 
verlenen van toeslagen op uitkeringen 
is aantrekkelijker dan het toepassen 
van kortingen. 

Over de inkomensafhankelijkheid 
van die toeslagen is al veel gezegd 
Veel bezwaren zijn er tegen aange-
voerd Een aantal van die bezwaren 
wil ik kort bespreken De inkomensaf-
hankelijkheid zou in strijd zijn met het 
karakter van de AOW die als bodem 
voorziening in de vorm van een 
volksverzekering juist inkomensonaf-
hankelijk zou moeten zijn Omdat de 
AOW een bodemvoorziening is zullen 
bij verzelfstandigde uitkeringsrechten 
altijd toeslagen nodig zijn om te 
voorkomen dat betrokkenen onder 
het minimumniveau zakken. 

Het alternatief is dat mensen naar 
de bijstand worden verwezen en dat 
zou betekenen dat de klok wordt 
teruggedraaid. Wij moeten onderken-
nen dat er slechts sprake is van een 
indirecte inkomensafhankelijkheid 
van de toeslagen. Het recht op de 
toeslag is niet gekoppeld aan het 
inkomen van de pensioengerechtigde 
zelf, maar aan het inkomen van de 
jongere echtgenoot. Die jongere 
echtgenoot heeft per definitie nog 
geen recht op AOW, dus is er ook 
geen sprake van afhankelijkheid van 
de AOW uitkering van het inkomen 
van de jongere echtgenoot 

De pensioengerechtigde heeft 
recht op een basisuitkering en 
toeslag Zou het recht op een toeslag 
echter afhankelijk zijn van het 
inkomen van de pensioengerechtigde 
zelf, dan zou men met reden kunnen 
spreken van een fundamentele 
inbreuk op het systeem van de AOW 
Dat is niet het geval. Daarom is het 
voorgestelde toeslagensysteem naar 

mijn mening volledig inpasbaar in de 
bestaande AOW. Op het moment dat 
de jongere echtgenoot ook 65 jaar 
wordt, heeft deze ook recht op een 
eigen uitkering, onafhankelijk van 
eigen inkomsten of vermogen. 

Ais bezwaar wordt voorts aange-
voerd dat de toeslagen de arbeids-
marktparticipatie van gehuwde 
vrouwen nadelig zullen beïnvloeden. 
Wie kennis neemt van de zeer 
geringe mate waarin gehuwde 
vrouwen op die leeftijd nog participe-
ren op de arbeidsmarkt zal van dit 
argument toch nauwelijks onder de 
indruk komen. Bovendien schuift men 
met deze argumentatie deze groep 
vrouwen toch wel erg materialistische 
motieven in de schoenen. Ik wil mij 
daarvan distantiëren. 

Als bezwaar is verder nog aange 
voerd de hogere kosten voor pensi-
oenfondsen, vergeleken bij het 
inkomensonafhankelijk alternatief. 
Deze hogere kosten kunnen inderdaad 
optreden, maar het hoeft niet. Het 
zijn bovendien overzienbare kosten. 
Het is de prijs die men voor de 
verzelfstandiging moet betalen. 
Inkomensonafhankelijke toeslagen 
zijn voor de pensioenfondsen wel 
goedkoper, maar voor de samenleving 
als geheel duurder. De laatste brief, 
die wij van staatssecretaris De Graaf 
hierover kregen, toont aan dat de 
zaak in feite nog kostbaarder wordt 
dan al was verondersteld. 

Desalniettemin stelt de regering 
voor gedurende een overgangsperio-
de de toeslagen ongetoetst te 
verlenen. Van de noodzaak daarvan 
ben ik niet zo overtuigd. De bezwaren 
die zijn aangevoerd hebben betrekking 
op het systeem als zodanig. Zij 
worden niet weggenomen met een 
overgangsregeling. Tegen de 
praktische uitvoerbaarheid van de 
regeling bestond bij de uitvoeringsor-
ganen geen overwegend bezwaar. 
Eventuele aanloopmoeilijkheden 
zouden met een overgangstermijn 
van een jaar voldoende overwonnen 
kunnen worden. 

Het argument dat de nieuwe 
regeling in een aantal gevallen een 
tegenvaller zal betekenen omdat men 
minder krijgt dan waarop was 
gerekend acht ik op zichzelf legitiem, 
maar degenen die kiezen voor 
verzelfstandiging hebben daarvan 
natuurlijk niet alleen de lusten, maar 
ook de lasten te accepteren. Op 
grond van dit laatste argument kan 
men een overgangsregeling wel 
verdedigen, maar ook dan lijkt een 
termijn van één jaar, vergeleken met 
overgangstermijnen die met dat 

oogmerk in andere wetten zijn 
opgenomen, voldoende. 

Van verschillende kanten is erop 
aangedrongen de toeslagen onder te 
brengen in een aparte gezinstoesla 
genwet. Mij trekt dat idee niet erg 
aan. Ik kan mij voorstellen dat er 
argumenten zijn om, ter vervanging 
van de minimumdagloonbepalingen 
in de loongerelateerde uitkeringen, 
een wet op de gezinstoeslagen tot 
stand te brengen, vooral ook omdat 
de equivalentiegedachte in die 
regelingen centraal staat. 

Voor een volksverzekering als de 
AOW is dit mijns inziens echter niet 
de oplossing. Dan zouden wij voor de 
AOW de geïndividualiseerde structuur 
overhouden en dat past daar niet. 
Gezinstoeslagen horen een integraal 
onderdeel uit te maken van de 
volksverzekering. 

Ik heb bovendien goede nota 
genomen van de gedachten die leven 
in de Emancipatieraad, die een 
geleidelijke afschaffing van de 
gezinstoeslagen inhouden. Mede om 
dat te voorkomen acht ik een aparte 
wet op de gezinstoeslagen uitermate 
onwenselijk. 

Het laatste punt dat ik wil aansnijden 
betreft de feitelijke bevoordeling van 
ongehuwd samenwonenden en van 
hen die na hun 65ste in het huwelijk 
zijn getreden. Dat deze bevoordeling 
bestond was al jaren bekend. Het is 
voor mij dan ook onbegrijpelijk 
waarom nog eerst weer eens een 
studie hiernaar moet worden 
verricht. Dat de AOW aan een 
fundamentele herziening toe was 
wist men al zes jaar. Nu men kiest 
voor een 50%-uitkering voor gehuw-
den was het toch eenvoudig geweest 
te kiezen voor een zelfde uitkering 
voor ongehuwden met een toeslag 
voor echte alleenstaanden. 

De gehele wijziging van het 
AOW-systeem, die mij zwaar op de 
maag ligt, was misschien verteerbaar 
geweest, als deze subsidie op het 
concubinaat tegelijkertijd was 
geëlimineerd Nu dit niet is gebeurd, 
en er slechts vage toezeggingen 
worden gedaan, is het totaalresultaat 
voor mij moeilijk aanvaardbaar. 

Ik kan aanvaarden dat gezocht 
wordt naar mogelijkheden die in 
overeenstemming zijn met de derde 
EG-richtlijn. Alhoewel ik die richtlijn 
onwerkbaar acht voor de Nederlandse 
situatie, is zij geldend recht en zullen 
wij onze wetgeving daaraan hebben 
aan te passen. De manier, waarop 
het gebeurt is mij echter niet 
onverschillig. Ik erken dat de regering 
slechtere keuzes had kunnen maken 
dan zij heeft gemaakt,maar ik moet 
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tevens vaststellen, dat de unieke 
betekenis, die huwelijk en gezin 
hebben voor ons volksleven in de 
thans voorgestelde wettelijke 
regeling onvoldoende tot uitdrukking 
komt. Mede gezien het feit, dat het 
voorlopig ongetoetst verlenen van 
toeslagen de regeling onnodig duur 
maakt en doet uitstijgen boven het 
niveau van de basisvoorziening ben 
ik, alles afwegende, er niet aan toe 
mijn stem aan het voorstel toe te 
zeggen. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! In het kader 
van de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de sociale 
zekerheid, wordt de wijziging van de 
uitkeringssystematiek van de AOW 
als een van de belangrijkste wetsvoor 
stellen aangemerkt. Zoals reeds in de 
schriftelijke gedachtenwisseling is 
verwoord, stemt dat mijn fractie 
echter tot grote zorg. De steeds 
verdergaande individualisering in de 
sociale-zekerheidswetgeving en de 
daaruit voortvloeiende verzelfstandig 
ging van uitkeringsrechten en 
plichten, leiden onzes inziens tot 

een heilloze opsplitsing in individuen 
van onze samenleving, waardoor 
beproefde en heilzame verbanden 
worden verlaten en het zicht op een 
principieel verantwoorde inrichting 
van onze samenleving steeds meer in 
nevelen wordt gehuld. 

Als de bewindslieden van harte de 
stelling onderschrijven, dat de 
aanpassing van de AOW niet alleen 
noodzakelijk is vanwege de derde 
Europese richtlijn, maar minstens 
evenzeer met het oog op de zich 
veranderende samenleving, dan rijst 
toch wel de vraag, hoe die samenle 
ving er dan in hun optiek uit moet 
zien. Immers, op dit moment moet 
toch zonder meer worden geconsta-
teerd, dat het, zeker in de leeftijdsca-
tegorie, waarom het hier gaat, maar 
een kleine minderheid betreft voor 
wie het huidige model problemen 
oplevert. 

Kan in dit verband nog eens nader 
worden toegelicht, waarom bij de 
huidige voorstellen niet gesteld zou 
kunnen worden, dat het beleid 
betreffende de sociale zekerheid 
sturend is en dat er geen vrije keus 
meer zou bestaan inzake het al dan 
niet verwerven van inkomen? Zelfs 
als de derde Europese richtlijn - zij 
het node - wordt erkend, zijn er 
varianten te bedenken voor de ten-
uitvoerlegging van een en ander. 

Deze niet te willen zoeken en te 
willen kiezen is toch ook maar een 
bewuste keus. 

Op deze plaats zou ik de vraag 
willen stellen, waarop de motivatie in 
het algemene deel van de memorie 
van toelichting is gebaseerd, dat het 
stelsel van sociale zekerheid meer 
geënt moet worden op een maat-
schappij van mensen, die in beginsel 
zich zelf verantwoordelijk weten voor 
hun eigen bestaan Wordt hierbij de 
waarde van de onderlinge verantwoor-
delijkheid van partners niet ontkend? 

Er wordt vervolgens opgemerkt, 
dat de zich wijzigende opvattingen 
met betrekking tot de rol van man en 
vrouw in de samenleving ertoe zal 
leiden, dat meer dan in het verleden 
het geval was, mannen en vrouwen 
een individuele positie ook wat het 
inkomen betreft, zullen innemen. 
Node heb ik gemist een verdere 
toelichting op de stelling dat het 
gewenste proces van emancipatie 
van de samenleving niet op gespannen 
voet behoeft te staan met de positie 
van het gezin. Kan die toelichting 
alsnog worden gegeven? 

De bewindslieden onderschrijven 
de stelling, dat onze samenleving 
thans verkeert in een overgangsperi-
ode tussen enerzijds het traditionele 
gezin, waarin in normale omstandig-
heden de man de kost verdient en 
anderzijds die samenleving, waarin 
mannen en vrouwen beiden het 
recht, maar ook de plicht hebben de 
kost te verdienen. 

Hoe moet in dit verband de plicht 
voor vrouwen om de kost te verdienen 
worden begrepen, als elders wordt 
gesteld: 'Ook verwerpen wij de 
suggestie dat dit voorstel gezinson-
vriendelijk zou zijn en zien wij niet in 
hoe aan dit voorstel een impliciete 
drang voor gehuwde vrouwen, die 
zich aan de opvoedende en verzorgen 
de taak willen wijden binnen het 
gezin, kan worden toegekend. 

Immers, ook een vrouw die nimmer 
aan het arbeidsproces heeft deelge-
nomen heeft onverkort recht op een 
pensioen'? Wordt daar dan niet naar 
gestreefd, als wij in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag lezen 
dat in deze overgangsperiode iedere 
vorm van verzelfstandiging of 
individualisering tot fricties zal 
leiden, omdat dit voor sommige 
groepen te ver gaat en voor andere 
groepen juist niet ver genoeg? 

Hoe moet ik bij deze in gang 
gezette ontwikkeling mij het einddoel 
van de regering voorstellen? Waarop 
is de mening gebaseerd dat de 
huidige voorstellen met betrekking 

tot de AOW het beste - ik onderstreep 
het laatste woord, een waardeoor-
deel - aansluiten bij de huidige stand 
van onze samenleving waarbij tevens 
rekening wordt gehouden met de 
aanwezige financiële beperkingen? 

Dat het respecteren van bestaande 
economische onafhankelijkheid moet 
leiden tot een individueel recht bij 
het bereiken van de 65-jarige leeftijd 
op AOW-pensioen wordt door de 
regering in beginsel niet bij voorbaat 
uitgesloten. Wel merkt zij in dit 
verband op dat 'of deze weg begaan-
baar zal zijn, echter afhankelijk is van 
zowel de maatschappelijke ontwikke-
lingen op dit punt als van de financiële 
ruimte in de toekomst'. Wel is zij van 
oordeel dat theoretisch gesproken bij 
een volstrekt individuele, economi-
sche onafhankelijkheid een volstrekt 
individueel uitkeringsrecht goed past. 
Moet deze theoretische instemming 
ook worden gezien als een levensbe-
schouwelijk credo voor de toekomst? 

Voorzitter! Thans wordt voorge-
steld, te komen tot een systeem van 
verzelfstandigde uitkeringsrechten 
met toeslagen voor bepaalde leefsitua 
ties. Gegeven de opstelling van dit 
kabinet die - ik heb dat duidelijk 
gemaakt - op dit punt bepaald de 
onze niet is, is dit niet eens zon 
ongelukkige greep, wat de technische 
aanpak en uitwerking van een en 
ander betreft. Dat inkomenspolitieke 
overwegingen een belangrijke rol 
hebben gespeeld bij de gekozen 
opzet van het uitkeringssysteem, valt 
op zichzelf te billijken. 

Het systeem van basisuitkering en 
verhogingen ervan in de vorm van 
toeslagen aan de gehuwde pensioen-
gerechtigde, die een jongere echtge-
noot heeft die niet in de eigen kosten 
van levensonderhoud voorziet, valt 
binnen de gekozen benadering 
alleszins te verdedigen, zeker als de 
toeslag afhankelijk wordt gemaakt 
van het inkomen uit of in verband 
met arbeid in het bedrijfs- of beroeps 
leven van die jongere echtgenoot. 
Het betekent tegelijkertijd een 
verdere uitholling van het kostwin-
nersprincipe. Dit ligt aan de gekozen 
systematiek logischerwijs ten 
grondslag. Het wordt onderkend 
maar principieel door ons intussen 
betreurd. 

Positief waardeert mijn fractie dat 
bij het bereiken van de 65 jarige 
leeftijd van de man, indien de jongere 
echtgenote geen arbeid buitenshuis 
verricht, er zonder meer recht blijft 
bestaan op een uitkering naar de 
gezinsbehoefte Zal dit op een 
vergelijkbaar niveau liggen en blijven 
liggen als thans het geval is? 
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Het verstrekken van een uitkering 
op een minimumniveau blijft ook 
binnen de nieuwe AOW behouden in 
de vorm van de voorgestelde 
toeslagregeling. Voorshands wordt 
daarvoor dan ook gekozen. In dit 
verband wordt opgemerkt dat de 
gedachten met betrekking tot de 
gezinstoeslagenwet tot nu toe zijn 
ontwikkeld in het kader van de 
herziening van de loondervingsrege-
lingen. 

Binnen welke termijn en op welke 
wijze zal worden bezien of het 
wenselijk is, de toeslagregeling 
ingevolge de AOW te zijner tijd in die 
gezinstoeslagenwet in te passen? 
Overigens hebben wij nog wel wat 
bedenkingen tegen die gezinstoesla-
genwet, maar de discussie daarover 
komt nog volop aan de orde. 

De problematiek van de afgrenzing 
van het ongehuwd samenwonen 
kenmerkt zich in onze ogen door 
twee principiële kanten. Hoewel ook 
wij erkennen dat uitstel van gelijke 
behandeling van gehuwd en onge-
huwd samenwonende pensioenge 
rechtigden onterecht - dat is de ene 
principiële kant - voordelen oplevert 
voor laatsgenoemde categorie - zij 
hebben immers te maken met een 
feitelijke bevoordeling en dat zou je 
een boete op het huwelijk kunnen 
noemen - zijn wij toch nog niet zover 
om daaraan de consequentie van 
gelijkberechtiging te verbinden; dat 
is de tweede principiële kant. 

Dat zou namelijk tevens een 
sanctionering van deze vorm van 
samenleven inhouden. Dat kan 
volgens ons niet. Of is het de 
uitdrukkelijke bedoeling, deze 
vormen van samenleving louter als 
economische eenheid te beschouwen, 
zonder er verder juridische gevolgen 
aan te verbinden? Zullen zo spoedig 
als mogelijk is verantwoorde voorstel 
len in deze richting worden gedaan? 
Wanneer zal dat het geval zijn? Mijn 
collega's hebben daar ook al naar 
geïnformeerd. 

Wat wordt trouwens precies 
verstaan onder een grondige studie? 
Dit onderwerp is toch al lang aan de 
orde? Er is al veel tijd verstreken. 
Waarom is pas nu een grondige 
studie noodzakelijk, als uitvoerings-
technische bezwaren niet van 
doorslaggevende betekenis worden 
geacht? 

De uitwerking en vormgeving van 
het uitkeringssysteem hebben geleid 
tot aanpassingen die reeds in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
in overleg met de fracties die 

daaraan hebben meegedaan waren 
aangekondigd. Wij kunnen daarmee 
alleen maar gelukkig zijn. Het gaat 
ons dan om de gekozen systematiek. 
De bezwaren tegen onmiddellijke 
invoering van inkomensafhankelijke 
toeslagen en de bezwaren tegen het 
argument dat de categorie die thans 
vlak voor haar pensionering staat 
zich nauwelijks op de nieuwe situatie 
heeft kunnen voorbereiden zijn 
daardoor voor het grootste deel 
weggenomen. 

Met betrekking tot het overgangs 
recht wordt ter zake van de relatie 
tussen de tweeverdienerswetgeving 
op fiscaal terrein en de AOW 
opgemerkt, dat als de vrouw beschei-
den eigen inkomsten heeft per saldo 
in het merendeel van de gevallen het 
totale netto inkomen van de leefeen-
heid zal toenemen. Kan dat eens 
worden verduidelijkt? 

Omtrent de problematiek van de 
aanvullende pensioenen heb ik nog 
een feitelijke vraag. Gesteld wordt 
dat de inkomensafhankelijkheid van 
de toeslagen voor nog niet gepensio-
neerden tijdens de overgangsperiode 
inkomenseffecten tot gevolg heeft in 
die zin, dat het feitelijke gezinsinko-
men na pensionering achterblijft bij 
wat ontvangen zou zijn als de AOW 
niet was gewijzigd. Kan met betrek-
king tot deze problematiek nog eens 
nader uit de doeken worden gedaan 
hoe de toevoeging, namelijk dat de 
manier waarop de diverse voorzienin-
gen tijdens de overgangsperiode 
zullen worden aangepast beslissend 
zal zijn voor nadien optredende 
inkomenseffecten, zal worden 
ingevuld? 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
meent dat met de weg die thans is 
ingeslagen bepaald niet wordt 
getuigd van een goed richtingsgevoel. 
Die weg komt bij ons als ten minste 
modieus over. Nog afgezien daarvan 
echter, zijn er principieel voortreffelijk 
ker wegen om te begaan. Als wij 
letten op Gods Woord als leidraad 
voor ons totale bestaan, haken wij 
niet naar verzelfstandiging en 
individualisering. Dan geven wij in 
het algemeen het volle pond aan het 
gezin als hoeksteen van de samenle-
ving, daarbij erkennend dat er door 
omstandigheden ook andere situaties 
kunnen zijn. Het gaat er echter om 
waar je je accenten legt en waar je 
principiële keuze ligt. 

Een keuze die ten volle wordt 
ingegeven door en in afhankelijkheid 
van de Schepper van hemel en 
aarde, die heeft gewild dat de mens 
niet alleen zij, heeft ook betrekking 
op de kaders van vrijwillig aanvaarde 

onderlinge zorg, liefde en verantwoor-
delijkheid. 

In dit verband heb ik nog het 
volgende op mijn hart. Gemoedsbe-
zwaarden tegen elke vorm van 
verzekering - en die zijn er - zien 
dikwijls met zeer grote persoonlijke 
offers al van hun rechten binnen de 
sociale voorzieningen. Wanneer 
zullen zij nu eens van hun plichten 
worden vrijgesteld, uiteraard met 
nauwkeurige waarborgen omgeven? 
Als aan die waarborgen wordt 
voldaan, valt dan niet alleszins te 
rechtvaardigen een daadwerkelijke 
poging tot het laten vervallen van de 
verplichting tot betaling van premie-
vervangende belasting? Ik wil de 
regering nog eens met klem wijzen 
op deze problematiek. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal 
duidelijk zijn dat de SGP-fractie zich 
uiterst kritisch en terughoudend 
opstelt ten opzichte van de voorge 
stelde wetswijziging. Ik kan dan ook 
niet in het vooruitzicht stellen dat wij 
ermee zullen instemmen. 

D 
De heer Buikema (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het wetsvoorstel, dat 
wij nu behandelen, houdt een 
ingrijpende wijziging in van één van 
de belangrijkste wetten in ons 
sociale-verzekeringsstelsel. Belang-
rijk, niet alleen vanwege de omvang 
-ongeveer 1,5 miljoen AOW-pensi-
oengerechtigden en ongeveer 22 
miljard gulden aan uitkeringen» maar 
ook in historisch perspectief. Indien 
dit wetsvoorstel kracht van wet krijgt, 
kan 1985 worden geplaatst in de 
reeks 1913 (de invaliditeitswet van 
Talma; ouderdom werd toen nog 
beschouwd als een vorm van 
invaliditeit), 1947 (de noodwet-
Drees), 1957 (de inwerkingtreding 
van de huidige AOW) en 1965 (het 
optrekken van de AOW tot het 
sociaal minimuminkomen). Overigens 
is het goed, hier te benadrukken dat 
de positie van hen, die thans reeds in 
het genot zijn van een AOW-pensioen, 
door dit wetsvoorstel materieel geen 
wijziging ondergaat. Ook voor hen 
die de eerste drie jaren de pensioen-
gerechtigde leeftijd bereiken, zal 
geen sprake zijn van inkomensachter-
uitgang, nu mede op verzoek van de 
CDA-fractie alsnog een overgangsre 
geling zonder inkomenstoets is 
getroffen. Het belang van het 
wetsvoorstel ligt vooral in het feit dat 
vrouwen bij het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd nu een 
eigen zelfstandig recht krijgen op een 
AOW uitkering. 
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Wat betreft de AOW geeft het 
wetsvoorstel uitvoering aan het 
beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen, zoals neergelegd 
in de derde EEG-richtlijn. 

Over het wetsvoorstel heeft reeds 
een uitvoerige schriftelijke gedachten-
wisseling plaatsgevonden, terwijl er 
daarna op 20 december j l , nog een 
mondeling overleg is gevoerd. Dit 
heeft geleid tot drie nota's van 
wijzigingen, waardoor in belangrijke 
mate aan de wensen van de CDA-frac-
tie is tegemoet gekomen 

Ik denk daarbij met name aan het 
alsnog mogelijk maken van uitbetaling 
van de toeslag in het buitenland en 
aan de invoering van een overgangs-
regeling van 3 jaar waarin de 
toeslagen inkomensonafhankelijk 
zullen zijn. Ik kan mij daarom bij deze 
openbare gedachtenwisseling 
beperken tot een aantal hoofdpunten, 
waarbij ik vooral nader zal ingaan op 
de punten waarover nog een verschil 
van mening met de regering is blijven 
bestaan, zoals het voorlopig handha-
ven van een verschillende behandeling 
van gehuwd en ongehuwd samenwo-
nende pensioengerechtigden en de 
uitwerking van het toeslagenstelsel. 

De SER heeft over de aanpassing 
van de AOW aan de derde richtlijn 
een verdeeld advies uitgebracht. Dit 
leidde tot twee verschillende voorstel-
len met betrekking tot het uitkerings-
systeem, bekend als systeem A 
- zonder inkomensafhankelijke 
toeslagen - en systeem B - met 
inkomensafhankelijke toeslagen - . 
Van belang is dat ook de SER 
concludeert dat in geen van beide 
uitkeringssystemen sprake is van 
directe of indirecte discriminatie. 

Bovendien is de raad van oordeel 
'dat bij het realiseren van de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
in de AOW rekening dient te worden 
gehouden met de sociale en econo-
mische omstandigheden waarin een 
verzekerde verkeert. Deze worden 
mede bepaald door de aanwezigheid 
van een ten laste komende partner of 
door besparingen als gevolg van een 
gemeenschappelijke huishouding. Dit 
betekent dat ook in een toekomstig 
uitkeringssysteem een verschil in 
uitkeringsrechten op grond van 
verschillen in levens- of gezinsom-
standigheden naar het oordeel van 
de Raad aanvaardbaar en verdedig-
baar is'. 

De CDA-fractie deelt beide 
conclusies van de raad en zij heeft 
zich bij de schriftelijke voorbereiding 
in beginsel met een inkomensafhan 
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keiijk toeslagensysteem verenigd, 
met name ook omdat zulks uitdrukking 
kan geven aan de onderlinge verant-
woordelijkheid van partners in een 
samenlevingsverband. Het nieuwe 
stelsel is naar ons oordeel evenwichtig 
doordat enerzijds wordt aangesloten 
bij de feitelijke ontwikkeling van een 
grotere deelname aan het arbeidspro-
ces door gehuwde vrouwen, waarbij 
een verzelfstandiging van uitkerings-
rechten past en doordat anderzijds 
een voorziening wordt geboden voor 
situaties waarin sprake is van 
feitelijke zorg. 

Overigens kan worden opgemerkt 
dat een inkomenstoets binnen de 
sociale zekerheid op zichzelf ook 
geen nieuw element is, nu ook de 
AAW reeds een inkomenstoets kent. 
Essentieel is dat ook in het onderha-
vige wetsvoorstel de AOW het 
karakter van een volksverzekering 
behoudt, in die zin dat iedere man of 
vrouw die de 65-jarige leeftijd heeft 
bereikt, een AOW-uitkering wordt 
toegekend, waarbij voor dat recht op 
uitkering een feitelijke inkomensder-
ving niet als voorwaarde wordt 
gesteld. 

Zoals wij reeds bij de schriftelijke 
voorbereiding hebben opgemerkt, 
achten wij het bepaald ongewenst 
dat in verschillende sociale verzeke 
ringswetten afzonderlijke toeslagsys-
temen worden opgenomen. Nu wij 
een toeslagsysteem in de AOW 
aanvaarden, leggen wij er de nadruk 
op, dat dit systeem naar onze mening 
te zijner tijd dient te worden opgeno-
men in de nog tot stand te brengen 
wet op de inkomenstoeslagen De nu 
in het wetsvoorstel opgenomen 
overgangsperiode zal ook daarvoor 
moeten worden gebruikt. Wij vragen 
van de regering dan ook de verzeke-
ring dat bij de voorbereiding van een 
wetsvoorstel voor een algemene 
regeling van de inkomenstoeslagen 
als uitgangspunt zal gelden dat ook 
de toeslagregeling voor de AOW in 
dat voorstel wordt opgenomen. 

Tegen de uitwerking van het 
voorgestelde toeslagensysteem zijn 
ook door ons bij de schriftelijke 
voorbereiding een aantal bezwaren 
aangevoerd. Een belangrijk punt 
vormde daarbij een mogelijke 
ontmoediging van de jongere partner 
om aan het arbeidsproces deel te 
nemen of te blijven deelnemen. 

Wij hebben weliswaar erkend dat 
de beslissing om aan het arbeidspro-
ces deel te nemen of te blijven 
deelnemen niet uitsluitend op basis 
van de inkomensafhankelijke toeslag 
zal worden genomen, maar wij 
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hebben erbij gezegd dat dit toch, met 
name voor partners die op oudere 
leeftijd tot het arbeidsproces zijn 
toegetreden, geen onbelangrijke 
factor zal zijn. Bovendien had juist 
deze categorie bepaalde verwachtin-
gen ten aanzien van de hoogte van 
het AOW pensioen. 

Om deze redenen stemt het ons 
tot tevredenheid dat de schriftelijke 
voorbereiding en het daarna gevoerde 
mondelinge overleg hebben geleid 
tot een overgangsregeling waarmee 
deze bezwaren worden opgeheven. 
Indien namelijk de partner van de 
verzekerde die binnen drie jaar de 
pensioengerechtigde leeftijd zal 
bereiken, op 1 januari 1985 57 jaar 
of ouder was, zal er nimmer sprake 
zijn van een inkomenstoets. Boven-
dien blijft uiteraard degene die al op 
1 januari 1985 pensioengerechtigd 
was, buiten de werking van de 
inkomenstoets. 

De heer Linschoten (VVD): Dit is 
een uitermate essentieel onderdeel 
van het betoog van de heer Buikema, 
met name ook omdat hij toegeeft, dat 
er wat de CDA-fractie betreft voor de 
jongere partner in ieder geval nog 
een stimulans moet blijven bestaan 
om te werken. Maar waar ligt de 
grens? Wat moet bij voorbeeld 
iemand met een inkomen van f 235 
erbij daarvan minimaal overhouden 
om te voldoen aan de wens van de 
CDA-fractie? 

De heer Buikema (CDA): De heer 
Linschoten is een beetje ongeduldig, 
want daar kom ik nog op. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik zou 
ook nog graag iets vragen. De 
overgangsregeling in het wetsvoorstel 
houdt in dat het mogelijk is dat men 
de komende drie jaar de ongetoetste 
AOW-toeslag voor zijn partner krijgt, 
maar daarna alsnog aan toetsing 
wordt onderworpen als de jongere 
partner dan nog geen 60 is. Is die 
overgang van het ene regime naar 
het andere inderdaad de wens van 
het CDA? Men zei bij het mondeling 
overleg immers dat mensen van 57 
jaar en ouder eigenlijk nooit met die 
inkomenstoets te maken zouden 
moeten krijgen. 

De heer Buikema (CDA): Ik erken 
dat het een probleem kan zijn, dat 
het in ieder geval minder gewenst 
kan zijn om te wisselen van het ene 
systeem naar het andere, maar gelet 
op het gemiddelde leeftijdsverschil 
van twee a drie jaar vraag ik me af 
- het is ook een vraag aan de 
staatssecretaris - in hoeveel gevallen 
het probleem dat mevrouw Ter Veld 
aanduidt, zich voordoet. 
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Mevrouw Ter Veld (PvdA): Dat 
betekent toch dat een echtpaar, 
waarvan de oudste partner 61 en de 
jongste 60 jaar is, wel met een 
inkomenstoets te maken krijgt? Is dat 
in overeenstemming met wat u zei 
tijdens het mondeling overleg? U zei 
toen dat 57-jarigen en mensen die 
ouder zijn ongetoetst moeten blijven. 

De heer Buikema (CDA): Wij 
hebben in het mondeling overleg 
gepleit voor een overgangsregeling 
van drie jaar. Die zou gelden voor het 
merendeel der gevallen, waarbij geen 
sprake is van een groot leeftijdsver-
schil. Aanvankelijk pleitte ik voor een 
overgangsregeling van twee jaar. Ik 
kan mij herinneren dat mevrouw Ter 
Veld pleitte voor een overgangsrege-
ling van vijf jaar. De door de regering 
voorgestelde regeling vinden wij een 
redelijk compromis. 

Ik heb echter begrepen dat uw 
gedachten op dat moment ook niet 
zo helder waren en dat u zelfs de 
band hebt nageluisterd om na te 
gaan of een en ander juist was 
weergegeven in het verslag van dat 
mondeling overleg. Ik geef toe dat de 
ingewikkelde materie bij ons ook de 
nodige vragen heeft opgeroepen. Op 
zich zelf vinden wij een afbakening 
van leeftijdsgrenzen niet zo'n gekke 
gedachte. Ik heb uit uw eerste 
termijn begrepen dat u daar ook voor 
voelt. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Herinnert 
u zich nog dat de staatssecretaris 
toen zei: 3 jaar plus nog 5 jaar is 
feitelijk een achtjarige overgangspe-
riode? 

De heer Buikema CDA): Voor een 
bepaalde categorie treedt inderdaad 
een overgangsperiode van acht jaar 
op. Iemand die nu 57 is zal pas over 
acht jaar de pensioengerechtigde 
leeftijd bereiken. U gaat uit van de 
leeftijd van degene die het eerst 
pensioengerechtigd is. Wij hebben, 
gezien het feit dat de toeslag gekoppeld 
is aan het inkomen van de partner, de 
leeftijd van de partner voorop gezet in 
onze gedachtengang. Ik hoor echter 
graag het oordeel van de staatssecre-
taris hierover en over mijn vraag wat in 
de praktijk een en ander zal betekenen. 

Dit alles wil niet zeggen dat wij nu 
een inkomensafhankelijk toeslagsys-
teem zouden kunnen missen. 
Allereerst dient naar onze mening 
- in navolging ook van een deel van 
de SER - recht te worden gedaan 
aan zowel het individuele karakter 
van de aanspraken als aan de 
doelstelling dat de AOW dient te 

voorzien in een naar levens en 
gezinsomstandigheden verschillend 
minimuminkomen. Het is dan 
inderdaad onlogisch, dat alleen voor 
de periode waarin de jongere partner 
de pensioengerechtigde leeftijd nog 
niet heeft bereikt aan de AOW een 
ruimere opzet wordt gegeven dan te 
voorzien in een minimumbehoefte. 

In de tweede plaats zal het 
toeslagensysteem naar onze opvat-
ting een rol dienen te spelen bij de 
totstandkoming van de wet op de 
inkomenstoeslagen. Wat betreft de 
uitwerking van het toeslagsysteem, 
achten wij het van belang dat het 
systeem niet zo grofmazig is dat er 
schokeffecten optreden, omdat 
iedere meer verdiende gulden in 
mindering wordt gebracht op de te 
verlenen toeslag, zodat een remmen-
de werking uitgaat op de deelneming 
van de jongere partner aan het 
arbeidsproces of dat een vlucht 
ontstaat in het zogenaamde zwarte 
of grijze circuit. Deze effecten 
zouden tevens leiden tot extra lasten 
in de vorm van hogere toeslagen. 

In het SER advies op blzz. 45 en 
46 worden verschillende oplossingen 
aangedragen om aan deze bezwaren 
tegemoet te komen. In het mondeling 
overleg zijn deze voorstellen ook aan 
de orde geweest en de bewindslieden 
hebben op ons verzoek bij brief van 
1 7 januari j l . een nader overzicht 
gegeven van de uitwerking van drie 
verschillende toeslagsystemen. 
Daaruit blijkt overduidelijk dat de 
minste schokeffecten optreden bij 
toepassing van een glijdende schaal, 
geënt op het model zoals de CNV- en 
FNV-leden in de SER hebben 
voorgesteld. Wij hebben een sterke 
voorkeur voor dat model. Tegenover 
de bezwaren die de bewindslieden 
daartegen hebben aangevoerd, wil ik 
het volgende stellen. 

De vergelijking met andere 
regelingen is betrekkelijk, nu bij 
voorbeeld op blz. 8 van de memorie 
van antwoord staat dat bij het 
overbrengen van de toeslagenregeling 
naar de gezinstoeslagenwet rekening 
moet worden gehouden met de eigen 
merites van de AOW. Ook de 
uitvoeringstechnische bezwaren 
lijken hierbij wel erg zwaar te worden 
aangezet, nu op de bladzijden 9 en 
23 van de memorie van antwoord 
juist wordt gesproken over een 
globale inkomenstoets en een gering 
aantal gevallen, waarin een gedeelte 
lijke toeslag zal moeten worden 
toegekend. 

Wij vragen de bewindslieden dan 
ook nog eens met klem, of juist voor 
de AOW een glijdende schaal in 
plaats van een trapsgewijs toeslagsys-

teem niet de voorkeur verdient. Wij 
hebben inmiddels in die zin een 
amendement laten voorbereiden en 
zullen over de indiening daarvan 
beslissen afhankelijk van het verdere 
verloop van dit debat. 

Mevrouw Groenman (D'66): De 
heer Buikema gaat nader in op het 
toeslagensysteem en de drempels en 
de schokeffecten daarvan. Als wij 
nog ten principale moeten praten 
over de wet gezinstoeslagen en als 
hij de toeslagen op de AOW daarin 
wil onderbrengen, is het dan niet veel 
verstandiger om nu niet het principe 
van de AOW vast te leggen, dus om 
te wachten totdat de definitieve wet 
gezinstoeslagen er is? Anders komt 
er nu wellicht een ander systeem 
(glijdende schaal in de AOW) en 
spreken wij straks bij de behandeling 
van het wetsontwerp inzake gezins-
toeslagen over iets heel anders. 

De heer Buikema (CDA): Ik heb 
zojuist al aangegeven waarom wij 
van mening zijn dat dit nu wel 
geregeld moet worden. Daarbij 
haakte ik in op de opmerkingen van 
de regering in de stukken, dat ook bij 
het overbrengen van de toeslagrege-
ling naar de gezinstoeslagenwet nog 
rekening moet worden gehouden met 
de eigen merites van de AOW. Het 
argument van de regering dat er een 
vergelijking moet worden getrokken 
met andere regelingen als 
voorbeeld de AAW, gaat niet 
helemaal op, als zij tegelijkertijd zegt 
dat er rekening moet worden 
gehouden met de eigen merites van 
de AOW. Het gaat ons hierbij 
allereerst ook om wetssystematiek, in 
die zin dat geprobeerd moet worden 
om een en ander niet te verspreiden 
over de verschillende sociale-verzeke-
ringswetten, maar onder te brengen 
in één algehele regeling. Het is goed 
om over deze problematiek nader van 
gedachten te wisselen, juist ook 
gezien mijn opmerkingen over de 
verschillende modellen. 

Mevrouw Groenman (D'66): De 
heer Buikema zegt: ik wil dat niet 
gespreid hebben in verschillende 
regelingen; bij de AAW is iets aan de 
hand; straks is dit het geval bij de 
gehele sociale-zekerheidswetgeving 
en nu bij de AOW. Dit pleit toch 
alleen maar voor uitstel van wat je nu 
wilt bereiken via toeslagen binnen de 
AOW? 

De heer Buikema (CDA): Hoewel de 
toepassing van het toeslagsysteem 
gedurende drie jaar wordt uitgesteld, 
behoeft dit ons er niet van te weer 
houden om een en ander in de AOW 
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te regelen. Ik heb al aangegeven, dat 
het volgens ons om een tijdelijke 
regeling gaat. Deze kwestie zal dus 
weer aan de orde komen bij de 
totstandkoming van de wet op de 
gezinstoeslagen. 

De heer Linschoten (VVD): Nu ik 
begrijp dat het voor het CDA alleen 
maar gaat om een tijdelijke regeling, 
vraag ik mij af of het niet buitenge-
woon voor de hand ligt om niet meer 
te doen dan waartoe de Europese 
richtlijn ons verplicht, namelijk 
vrouwen dezelfde rechten te geven 
als mannen. Dit kan bij voorbeeld 
worden bewerkstelligd door de 
aanneming van het amendement dat 
ik heb ingediend. Dit beoogt niet veel 
meer dan uitsluitend die derde 
EG-richtlijn op de AOW van toepas-
sing te verklaren. 

De heer Buikema (CDA): Dat is heel 
aardig. Wat dat betreft, verschillen 
de opvattingen van onze fractie en 
die van de VVD nogal. Ik heb 
begrepen dat de VVD-fractie uitgaat 
van een volstrekte individualisering, 
ook bij de uitkeringen Ik heb 
gewezen op ons uitgangspunt, dat 
hierbij sprake is van een evenwichtig 
systeem: verzelfstandiging van de 
uitkeringsrechten en het rekening 
houden met situaties van feitelijke 
zorg. Bovendien is het nog onzeker 
op welk tijdstip een wet op de 
inkomenstoeslagen van kracht is. Er 
is ook een zekere samenhang met de 
desbetreffende overgangsregeling. Al 
met al blijft het gewenst om op dit 
moment ook hierover een uitspraak 
te doen. 

De heer Linschoten (VVD): Op 
zichzelf zou dat een aanprijzenswaar-
dig standpunt zijn, ware het niet dat 
met name door de mensen die te 
maken hebben met deze nieuwe 
AOW (pensioenfondsen, bedrijfsleven 
en de uitvoeringsorganen) - ook 
tijdens de hoorzitting in de Kamer 
hierover is dit,gebleken - een enorm 
grote wfesiijst'*ne4 ióoral praktische 
bezwaren naar voren is gebracht. 
Moeten wij nu, wachtend op de 
komende situatie na de behandeling 
van de wet op de gezinstoeslagen, bij 
een tijdelijke regeling, zoals de heer 
Buikema het ziet, al die praktische 
bezwaren op de koop toe nemen? 

Is het dan niet veel eenvoudiger, 
simpelweg te doen wat de derde 
richtlijn van de Europese Gemeen 
schap zegt, namelijk om aan vrouwen 
- in de situatie nadat deze wet in het 
Staatsblad terecht is gekomen -

dezelfde rechten toe te kennen als 
aan mannen? 

De heer Buikema (CDA): Het moge 
eenvoudiger zijn; in verband ook met 
de problemen die u noemde, is 
inderdaad gekozen voor een over-
gangsregeling. Men heeft dan de 
gelegenheid - zowel de pensioenfond-
sen als de uitvoeringsorganen - om 
zich aan te passen aan het nieuwe 
stelsel. Anderzijds heeft datgene wat 
u voorstelt de nodige bezwaren. Ik 
heb er al één van genoemd, namelijk 
dat je toch de vreemde situatie krijgt 
dat je uitgaat boven de doelstelling 
van de AOW, te weten het garanderen 
van een sociaal minimum in het geval 
van ouderdom. Er zijn voorts de 
nodige consequenties in het budget-
taire vlak. 

Wat u voorstelt, zal weer leiden tot 
de nodige premie-aanpassingen in 
opwaartse zin. Dit lijkt mij op zich 
zelf een pleidooi dat ik niet goed kan 
plaatsen in het beleid dat met name 
uw fractie, mijnheer Linschoten, 
steeds verdedigt, namelijk dat er 
sprake moet zijn van een stabilisering 
van de collectievelastendruk. Ik 
neem aan dat u ook het betoog van 
collega Ter Veld heeft gehoord op 
het punt van de rechten van hen die 
nog geen 65 jaar zijn. Ik denk, 
kortom, dat er een aantal inconsisten-
ties in uw voorstel zitten, die moeilijk 
te rijmen zijn met het beleid van uw 
eigen fractie op een aantal punten. 

De heer Linschoten (VVD): Voorzit-
ter! Dat misverstand kunnen we 
meteen uit de wereld helpen. Het 
amendement dat ik heb ingediend, 
vraagt niet om een bekostiging uit 
premieverhoging. De heer Buikema 
weet dat een aantal mensen extra 
premies gaan betalen als gevolg van 
de individualisering van de premie-
plicht. Het desbetreffende wets 
ontwerp is aangenomen door de 
Kamer en is al verheven tot wet. Dat 
levert extra premieplichten op, maar 
daarbij gaat het niet om een voorstel 
van de VVD-fractie, maar om een 
wet, waarvoor ook de CDA-fractie 
heeft gestemd. Het betekent dat er, 
in het kader van dat wetsontwerp, 
f 538 miljoen beschikbaar is om ook 
gelijke uitkeringsrechten te betalen. 

De heer Buikema (CDA): Zo simpel 
is het niet. U weet ook dat dit geleid 
heeft tot een aanpassing van premies 
in neerwaartse zin, zowel van 
werknemerspremies als van werkge 
verspremies. Wat u nu voorstelt, 
mijnheer Linschoten, betekent 
gewoon dat er weer een verhoging 
van die premies zal plaatsvinden. 

De heer Linschoten (VVD): Neen, 
Voorzitter.... 

De Voorzitter: Ik zou er van willen 
uitgaan dat de heer Buikema nu een 
rede houdt en wordt geïnterrumpeerd 
door de heer Linschoten en niet 
omgekeerd. Het omgekeerde zal 
ongetwijfeld vanavond nog plaatsvin-
den! 

De heer Buikema (CDA): Ik kan de 
heer Linschoten verwijzen naar de 
toelichting in de stukken. Daarin 
wordt duidelijk gesteld dat hier geen 
sprake is van een bepaalde opbrengst 
of een bepaalde besparing aan de 
premiekant, maar dat een en ander 
- gezien ook het premieheffingssys-
teem - tot uitdrukking komt in de 
premies voor dit jaar, die - als gevolg 
daarvan - enigszins in neerwaartse 
richting zijn bijgesteld. De heer 
Linschoten zou dit dan weer terug-
draaien door die premies alsnog te 
verhogen. 

De heer Linschoten (VVD): Voorzit-
ter! Dat is een onjuiste voorstelling 
van zaken. Ik betreur het dat de heer 
Buikema het desbetreffende wets-
ontwerp niet in de Kamer heeft 
behandeld. Wij hebben destijds 
- toen de staatssecretaris met het 
verzoek kwam om de behandeling 
van die beide wetsontwerpen te 
splitsen - heel nadrukkelijk met 
elkaar afgesproken dat uiteraard pas 
definitief voor 1985 kon worden 
vastgesteld hoe de premies zouden 
zijn, als we op de hoogte zouden zijn 
van de inhoud van de uitkeringsrech-
ten. Die beide wetsontwerpen zijn uit 
elkaar getrokken. 

Je kunt dan nu niet net doen, alsof 
dat ene wetsontwerp een vaststaande 
zaak is en alsof dit wetsontwerp dan 
maar daarop moet aansluiten. Dat 
zou betekenen dat we als parlement 
niet eens akkoord hadden kunnen 
gaan met een dergelijke splitsing. 
We hebben afgesproken als Kamer 
- de staatssecretaris heeft daar ook 
een toezegging over gedaan - dat wij 
ten aanzien van dit uitkeringswetsont-
werp een zuivere en volledig open 
discussie met elkaar zouden hebben. 
Wat dit betreft, moeten wij deze 
zaken in alle helderheid en in alle 
eerlijkheid met elkaar - ook op dit 
moment - nog vaststellen. 

De heer Buikema (CDA): Daarbij 
blijft overeind dat hetgeen u voorstelt, 
mijnheer Linschoten, toch zal leiden 
tot verhoging van de premies. U 
krijgt echter nog alle gelegenheid om 
daarop in te gaan. Ik zal u straks de 
vindplaats in de stukken bij dit 
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wetsontwerp noemen, waaruit blijkt 
dat uw voorstel zal leiden tot de 
nodige verhogingen van de premies. 

Mijnheer de Voorzitter! Zowel voor 
de uitvoeringsorganen als in nog 
sterkere mate voor de pensioenfond-
sen betekent het nieuwe stelsel dat 
er nogal wat gevraagd wordt om zich 
aan het nieuwe stelsel aan te passen. 

Met het oog op de problemen voor 
de aanvullende pensioenen bevat het 
wetsvoorstel in artikel XVI een 
zogenaamde parapluie-constructie 
waardoor men drie jaren de tijd krijgt 
om de pensioenregelingen aan het 
nieuwe stelsel van de AOW aan te 
passen. Mocht die termijn te kort 
blijken, dan voorziet het wetsvoorstel 
in de mogelijkheid van verlenging. De 
aanpassing aan het nieuwe systeem 
zal bepaald geen sinecure zijn. De 
vraag is dan ook aan de orde 
geweest of de termijn van drie jaar 
niet te krap zal zijn. Wij zijn van 
mening dat het uiterste gedaan moet 
worden om de zaak binnen drie jaar 
te klaren. 

In het onverhoopte geval dat zulks 
niet zal lukken, bestaat de mogelijk-
heid tot verlenging. Daarom kunnen 
wij ons uiteindelijk vinden in de 
gekozen constructie. Daarbij achten 
wij het ook van belang dat deze 
termijn aansluit bij de duur van de 
overgangsregeling met betrekking tot 
de inkomenstoets. Door die over-
gangsregeling zal de uitvoeringspro 
blematiek gedurende de eerste drie 
jaren minder gecompliceerd zijn dan 
in het aanvankelijke voorstel het 
geval was, zodat daardoor - ook voor 
de uitvoeringsorganen - meer ruimte 
ontstaat om zich op het nieuwe 
stelsel voor te bereiden. 

Mijnheer de Voorzitter! De Sociaal-
Economische Raad heeft in zijn 
advies van maart 1 984 erop aange-
drongen dat zo mogelijk gelijktijdig 
met de invoering van de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
in de AOW wordt overgegaan tot een 
gelijke behandeling van gehuwden en 
ongehuwden die in vergelijkbare 
omstandigheden als gehuwden 
verkeren. 

De raad acht het in overeenstem^ 
ming niet zijn zienswijze dat ieder die 
in dezelfde sociale en economische 
omstandigheden verkeert in beginsel 
recht heeft op dezelfde bescherming 
op grond van de sociale zekerheids-
wetgeving. De fractie van het CDA 
deelt dit standpunt. Wij achten het 
dan ook teleurstellend dat de 
regering niet tegelijkertijd een einde 
maakt aan de situatie dat twee maal 

een ongehuwden-pensioen wordt 
genoten in geval van samenwonende 
pensioengerechtigden. Dit is ook het 
geval indien er sprake is van een 
huwelijk na beider pensionering. (2 x 
70% in plaats van 100%). Wij zouden 
het op prijs stellen als hierop nog 
eens nader werd ingegaan en met 
name op de vraag of hierbij werkelijk 
sprake is van onoverkomelijke 
technische problemen. Wij pleiten in 
ieder geval ervoor dit onderscheid 
uiterlijk per 1 januari 1986 op te 
heffen in plaats van op zijn vroegst 
per 1 januari 1986, zoals in de 
schriftelijke stukken is gesteld. 

Ten slotte vernemen wij gaarne of 
het in het voornemen ligt de Emanci-
patieraad nog om advies te vragen 
over de wetsvoorstellen inzake de 
aanpassing van de overheidspensi-
oenregelingen en de ABP-wet aan de 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in de AOW. 

Onduidelijk is het ons waarom in 
de brief van 1 7 januari op bladzijde 4 
en bladzijde 6 en in de toelichting bij 
de derde nota van wijziging op 
bladzijde 4 en bladzijde 5 steeds 
gesproken wordt over 1 april 1985. 
Moet dit niet 1 januari 1985 zijn nu 
terugwerkende kracht tot die datum 
wordt beoogd? 

De vergadering wordt van 1 7.44 uur 
tot 19.30 uur geschorst. 

D 
De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Er zijn twee belangrijke 
redenen, waarom er in de sfeer van 
de sociale zekerheid aanpassingen 
noodzakelijk zijn. In de eerste plaats 
gaat het dan om de derde richtlijn 
van de Europese Gemeenschap 
inzake gelijke behandeling van man 
en vrouw in de sociale zekerheid, 
zowel naar letter als naar geest In de 
tweede plaats gaat het om de 
noodzaak om te komen tot vereenvou-
digingen in de sfeer van de sociale 
zekerheid. Ik denk dan aan vereenvou-
diging van regelgeving. Aan beide 
aspecten zal ik in mijn verhaal enkele 
passages wijden. 

De Algemene Ouderdomswet is tot 
stand gekomen in 1956. Zij draagt 
het stempel van de jaren vijftig, met 
name waar dit het gezinsmodel 
betreft dat aan de opzet van de wet 
ten grondslag ligt. Dit gezinsmodel, 
waarbij de man de kost verdient en 
de vrouw thuis de kinderen verzorgt, 
vormt het stramien waarop de AOW 
is gebouwd. Daarom sprak het toen 
ook bijna vanzelf dat voor gehuwden 
alleen het bereiken van de 65-jarige 
leeftijd van de man bepalend was 

voor het verkrijgen van een AOW pen-
sioen. 

De rollen van man en vrouw 
hebben zich sindsdien wezenlijk 
veranderd, zowel binnen het gezin als 
daarbuiten. In de memorie van 
toelichting wordt daarop in alle 
duidelijkheid ingegaan. Namens de 
fractie van de VVD heb ik bij de 
behandeling van wetsontwerp 
18 625 inzake gelijke behandeling op 
het terrein van de premieheffing 
volksverzekeringen en van wets-
ontwerp 18 683 inzake gelijke 
uitkeringsrechten in de WWV, 
uitvoerig stilgestaan bij deze ontwik-
kelingen. Ik zal hetgeen ik toen heb 
betoogd, bij de behandeling van dit 
wetsontwerp niet herhalen. 

Ik wil wel enkele opmerkingen 
maken over de betekenis van de 
derde richtlijn in relatie met dit 
wetsontwerp. De derde richtlijn van 
de Europese Gemeenschap beoogt 
de geleidelijke tenuitvoerlegging van 
het beginsel van gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen op het 
gebied van de sociale zekerheid. 
Volgens artikel 4, eerste lid, van de 
derde richtlijn houdt dit beginsel in 
dat iedere vorm van discriminatie op 
grond van geslacht, direct of indirect, 
door verwijzing naar met name de 
echtelijke staat of de gezinssituatie is 
uitgesloten. 

De huidige AOW is direct in strijd 
met deze derde richtlijn. Slechts het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd van 
de gehuwde man - in geval van een 
huwelijk - is bepalend voor het 
verkrijgen van AOW-pensioenrech-
ten. Indien zowel de man als de 
vrouw de 65-jarige leeftijd heeft 
bereikt, heeft de vrouw geen zelfstan-
dig recht op een deel van die 
uitkering of op die uitkering. 

Dit wetsontwerp brengt hierin 
verandering. De directe discriminatie 
van vrouwen wordt daardoor 
weggenomen. Op dit punt beoordeelt 
de fractie van de VVD het wets-
ontwerp positief. Dit wetsontwerp 
gaat uit van een zekere mate van 
verzelfstandiging van aanspraken. 
Dat betekent echter niet, aldus de 
memorie van toelichting, dat in het 
geheel geen rekening zal worden 
gehouden met de inkomenspositie 
van de echtgenoot van de pensioen-
gerechtigde. Ik zal straks nog ingaan 
op de wenselijkheid van deze 
beperking van de verzelfstandiging. 
Ik wil nu slechts vaststellen dat, los 
van een politiek oordeel over die 
situatie, dit in ieder geval geen 
strijdigheid oplevert met het verbod 
van indirecte discriminatie, zoals dat 
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ook is neergelegd in de derde 
richtlijn. 

Het rekening houden met het 
inkomen van de echtgenoot of 
echtgenote van de pensioengerech 
tigde is niet bepalend voor de vraag, 
of er aanspraken bestaan. Het is 
'slechts' bepalend voor de hoogte 
van die aanspraken. Het oordeel van 
de fractie van de VVD ten aanzien 
van deze materie is niet positief, al 
moeten wij toegeven - zoals ook 
door mij is gedaan tijdens de 
schriftelijke voorbereiding - dat dit 
geen strijdigheid oplevert met het 
door de derde richtlijn gegeven 
verbod van indirecte discriminatie. 
Het geven van toeslagen met de 
bedoeling te komen tot een minimum 
inkomensbescherming is immers 
toegestaan. Dat blijkt uit de voorbe-
reidende discussies die hebben 
geleid tot de derde richtlijn. Dat blijkt 
ook uit de voortgangsrapportage van 
de Europese Commissie. 

De emancipatiedoelstelling van de 
fractie van de VVD gaat evenwel 
verder dan een strikte invulling van 
de derde richtlijn van de Europese 
Gemeenschap. Ook de regering heeft 
bij monde van beide ondertekenaars 
van dit wetsontwerp laten weten 
- laatstelijk bij de behandeling van 
het wetsontwerp inzake gelijke 
behandeling in de WWV - dat haar 
emancipatiedoelstelling ook verder 
gaat dan de derde richtlijn. 

Gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen werkt uit naar twee 
kanten. Dan hebben wij het over 
gelijke plichten en over gelijke 
rechten. Bovendien moet er naar het 
oordeel van de VVD-fractie zowel 
aan de plichtenkant als aan de 
rechtenkant sprake zijn van dezelfde 
mate van gelijkheid en van dezelfde 
mate van verzelfstandiging. Indien 
wij dit wetsontwerp vergelijken met 
wetsontwerp 18 625, waarin de 
gelijke premieplichten werden 
geregeld, moeten wij tot de conclusie 
komen dat vrouwen, als het gaat om 
het leveren van een bijdrage, 
blijkbaar gelijker zijn dan wanneer 
het gaat om het ontvangen van 
rechten. 

De verplichting van vrouwen om 
premies voor volksverzekeringen te 
betalen, is bij dat wetsontwerp 
volledig geïndividualiseerd. De 
verplichting om premie te betalen als 
zodanig, staat los van de premiever-
plichtingen van de echtgenoot, maar 
ook van de hoogte van de te betalen 
premie. Het is logisch en billijk indien 
er aan de uitkeringskant van de AOW 

sprake is van dezelfde mate van 
verzelfstandiging als aan de premie-
kant. 

Ook in financieel opzicht is een 
dergelijke stelling naar mijn overtui-
ging buitengewoon verdedigbaar. De 
extra opbrengst van de individualise-
rmg van premieverplichtingen 
volksverzekeringen is 580 miljoen. 
Die middelen zijn derhalve, zelfs bij 
een budgettair neutrale operatie, 
beschikbaar om de extra uitkerings-
rechten die als gevolg van verzelfstan-
diging kunnen optreden, te betalen. 
Dat gebeurt evenwel niet, indien de 
Kamer geen wijzigingsvoorstellen op 
dit wetsontwerp accepteert. Het 
huidige financiële beeld leidt tot de 
situatie dat er een flink batig saldo is, 
namelijk ruim 330 miljoen. Het was 
toch niet de bedoeling dat dit 
wetsontwerp een bezuinigingsvoor-
stel inhield. De VVD-fractie is van 
mening dat dit bedrag moet worden 
aangewend om dezelfde mate van 
verzelfstandiging aan de uitkerings-
kant te realiseren als aan de premie 
kant. Dit bedrag behoeft niet in de 
grote pot van de premievaststelling 
te blijven. 

Als wij bovendien het financiële 
beeld dat de staatssecretaris ons in 
de stukken heeft doen toekomen, 
nauwkeuriger bekijken, dan zien wij 
dat het betalen van dezelfde mate 
van individualisering, dezelfde mate 
van verzelfstandiging, niet eens het 
volledige bedrag van 332 miljoen 
kost. Het gaat om aan de ene kant 
een bedrag van 47 miljoen voor de 
nieuwe instroom en aan de andere 
kant een bedrag van 1 55 miljoen 
voor het stuwmeer. Ik haal deze 
cijfers uit tabel 6 die is weergegeven 
op bladzijde 34 van de memorie van 
antwoord. Ik merk daarbij overigens 
op dat dezelfde mate van verzelfstan-
diging aan de uitkeringskant, indien 
deze wordt gerealiseerd door middel 
van het laten vallen van de inkomens-
toets, minder kost dan de premie-op-
brengst. De regering houdt aan zo'n 
operatie zelfs geld over. Die situatie 
zou niet alleen een logisch gevolg 
zijn, zoals ik zojuist vertelde, maar 
naar de opvattingen van de VVD-frac-
tie ook billijk. 

Juist degenen die aangeslagen 
worden voor de 580 miljoen aan 
extra premies volksverzekeringen, de 
gehuwde tweeverdieners, worden 
getroffen door de zeer grote beper-
kingen van uitkeringsrechten als 
gevolg van de inkomenstoets. Die 
inkomensachteruitgang kan zeer 
groot zijn. In de gevallen waarin de 
partner net iets meer inkomen heeft 

dan de helft van het wettelijk mini-
mumloon - dat is gelijk aan het 
AOW-gehuwdenpensioen en dus 
bepaald geen sterke schouder-
verliest de andere partner de helft 
van zijn of haar AOW-uitkering. Indien 
de jongere echtgenoot een inkomen 
heeft van f 783 , verliest men zelfs de 
volledige toeslag. De beloning voor 
de arbeidsprestatie is in dat geval 
voor de jongere partner slechts 
f 0,92. Naar het oordeel van de 
VVD-fractie is dit eigenlijk een 
buitengewoon merkwaardige situatie. 
Het is maar wat je onder emancipa-
tiedoelstelling verstaat. In het 
gegeven voorbeeld kan de betrokken 
echtgenoot beter f 1 loonsverlaging 
vragen, dan ontvangt hij ten minste 
nog f312,83 van de toeslag. De 
VVD-fractie is van mening dat er 
verandering dient te komen in deze 
uiterst merkwaardige situatie. 

De inkomensafhankelijkheid van de 
toetsen wordt door de regering 
verdedigd met het argument dat 
deze ingesteld wordt vanwege 
inkomenspolitieke redenen. De 
VVD-fractie zou graag in dit plenaire 
debat vernemen wat dan die inkomens-
politieke overwegingen zijn. De 
uitwerking van de voorstellen is 
volstrekt duidelijk. Als iemand het 
minimumloon verdient - een klein 
inkomen dus - en zijn of haar 
echtgenoot werkt part-time om wat 
meer financiële armslag te hebben 
en verdient met die part-time baan 
ongeveer de helft van het minimunv 
loon, dan verliest zo'n gezin, als de 
oudste partner 65 jaar wordt, een 
derde van het gezinsinkomen. 

Ik vraag de staatssecretaris wat 
daarvoor de inkomenspolitieke 
argumenten zijn. 

Een tweede voorbeeld: van een 
klein aanvullend inkomen van netto 
f 783 blijft aan het einde van de 
maand 92 cent over; van een klein 
aanvullend inkomen van f 470 netto 
blijft aan het einde van de maand drie 
kwartjes over; van een klein aanvul-
lend inkomen van f235 blijft aan het 
einde van de maand 38 cent over. 
Welke inkomenspolitieke argumenten 
vormen een redelijke verdediging 
voor een dergelijke situatie? 

Ik realiseer mij dat ik extreme 
voorbeelden heb genomen maar die 
zijn dan ook te gek om los te lopen 
als je de consequenties bekijkt. Als 
dit wetsontwerp ongewijzigd het 
Staatsblad bereikt zullen vele oudere 
gehuwde vrouwen zich gedwongen 
voelen, de arbeidsmarkt in te ruilen 
voor de huishouding. De fracties die 
dat willen moeten dat naar de 
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opvatting van de VVD-fractie tijdens 
de plenaire behandeling van dit 
wetsontwerp dan maar duidelijk 
maken. 

Onze fractie meent dat zo iets 
haaks staat op het emancipatiestreven 
dat door velen in de Kamer en ook 
door het kabinet met de mond wordt 
beleden. Zelfs indien men akkoord 
wenst te gaan met een inkomenstoets 
in de AOW is de gekozen systematiek 
wel buitengewoon ongelukkig. Het is 
een zeer grofmazig systeem en heeft 
volstrekt onvoldoende vrijstellingen. 
Bovendien is sprake van buitenge-
woon grote schokeffecten. 

De heer Schutte (GPV): Kan de heer 
Linschoten een indicatie geven van 
de aantallen resp. percentages van 
personen om wie het hier gaat? Uit 
de stukken blijkt reeds, dat het in 
deze leeftijdscategorieën gaat om 
zeer geringe percentages van 
mensen die deelnemen aan het 
arbeidsproces en die eventueel in die 
marginale situaties komen te 
verkeren. De heer Linschoten spreekt 
zelf ook van zeer extreme gevallen. 
Kan hij enige indicatie geven van de 
omvang van het probleem waarover 
hij spreekt? 

De heer Linschoten (VVD): Ik ben 
nog niet bezig met het aangeven van 
de praktische problemen met 
betrekking tot het wetsontwerp. Het 
gaat hier om een principiële benade-
ring. Wij dienen ons echter te 
realiseren dat wat betreft de arbeids-
marktparticipatie van vrouwen in de 
afgelopen jaren veel ontwikkelingen 
gaande zijn geweest. Die ontwikkelin-
gen moeten naar het oordeel van de 
VVD-fractie ook de komende jaren 
doorgaan. Wij zijn nu bezig met de 
behandeling van een aanpassing van 
de AOW, niet met een interimwet 
maar met een structurele herziening 
van de AOW. De wet moet redelijk 
en billijk en uitvoerbaar zijn anno 
1985 maar ook als wij rond het jaar 
2000 hebben te maken met een 
wellicht volledig andere arbeidsmarkt-
situatie. Ik heb uiteraard niet het 
materiaal bij mij om antwoord te 
geven op de vraag van de heer 
Schutte wat statistisch het aantal 
mensen is dat in deze situatie 
terechtkomt. 

De heer Schutte (GPV): Dat hoeft u 
ook niet bij u te hebben. In de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
heeft de staatssecretaris zelf wat 
gegevens verstrekt, afkomstig van 
het CPB, die zijn doorgerekend naar 
het jaar 2009. De trend die nu 
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aanwezig is werkt daarin ook door 
maar niet of nauwelijks voor de 
leeftijdscategorieën waarover u nu 
spreekt. Voor deze discussie is dat 
gegeven relevant. Vandaar mijn 
vraag of het probleem dat u signaleert 
zich in grote omvang kan gaan 
voordoen, zij het niet in 1985 dan in 
2005, of in hoofdzaak theorie is. 

De heer Linschoten (VVD): Wi j 
moeten ons hier niet verschuilen 
achter de vraag of het 1, 2 of 10.000 
mensen betreft. Ik weet dat ik 
extreme voorbeelden heb genoemd 
en wij weten allemaal dat het niet om 
kolossale aantallen mensen gaat. 
Ook een beperkt aantal mensen heeft 
er echter recht op, rechtvaardig te 
worden behandeld. Ook de belangen 
van beperkte groepen moeten hier 
aan de orde komen. Bovendien moet 
men zich realiseren - ik zal proberen 
dit in mijn verhaal met argumenten 
duidelijk te maken - dat een tiental 
problemen door dit wetsontwerp 
worden veroorzaakt. Dit is er slechts 
één van. Er zijn nog veel meer 
argumenten dan alleen dit tegen zo'n 
inkomensafhankelijk systeem binnen 
de AOW. Zelfs als dit probleem 
volledig van de baan zou zijn, zouden 
nog niet alle argumenten van tafel 
zijn om te pleiten tegen een inkomens 
afhankelijk toetsingssysteem. 

De heer Schutte (GPV): Het is 
duidelijk dat dit argument ook naar 
de mening van de heer Linschoten 
numeriek gezien niet erg zwaar is. Hij 
zal het toch wel met mij eens zijn dat 
er, welk wettelijk stelsel je in de sfeer 
van de sociale zekerheid ook creëert, 
op miljoenen mensen altijd een 
aantal zal zijn waarbij het op het 
eerste gezicht niet erg redelijk 
uitpakt. Dat is nooit helemaal te 
vermijden. Wij moeten de argumenten 
van de heer Linschoten stellen 
tegenover de argumenten die pleiten 
vóór een stelsel zoals in het wets-
ontwerp voorgesteld. In dit debat zijn 
er verschillende genoemd. Dan wordt 
het wel een kwestie van afweging. 

De heer Linschoten (VVD): De heer 
Schutte moet zich realiseren dat dit 
één van de argumenten in mijn 
betoog is. Ik realiseer mij dat het om 
extreme voorbeelden gaat en dat niet 
alle AOW'ers ermee geconfronteerd 
zullen worden. Ik ben echter van 
mening dat als het gaat om de AOW 
iedereen op een billijke manier 
behandeld moet worden. Het feit dat 
het slechts om een beperkte groep 
mensen gaat is voor mij geen 
aanleiding om voor die groep dan 
maar een onredelijke systematiek te 
accepteren. 

AOW uitkeringsvariant 

De heer Buikema (CDA): Is de heer 
Linschoten het met mij eens dat deze 
zelfde voorbeelden, waarvan hijzelf 
zegt dat ze extreem zijn, ook te 
bedenken zouden zijn met betrekking 
tot het stelsel van huursubsidie, 
studietoelagen en dergelijke? 

Mevrouw Brouwer (CPN): Tweever-
dieners. 

De heer Linschoten (VVD): Ik heb 
afgelopen vrijdag in de krant ook een 
aantal voorbeelden gesignaleerd van 
mensen, lid van deze Kamer, die 
meenden een aantal opmerkingen te 
moeten maken over onredelijke 
effecten. Ik laat dat voor wat het is. Ik 
laat dat aan ieders eigen oordeel 
over. Wij behandelen vandaag dit 
wetsontwerp. Ik heb bekeken wat de 
consequenties voor AOW-gerechtig-
den zijn van dit wetsontwerp. Ik heb 
daarbij vastgesteld dat indien een 
AOW-gerechtigde een echtgenote 
heeft die een klein inkomentje 
verdient van netto f 235 de conse-
quentie van dit wetsontwerp, als de 
overgangstermijn voorbij is en de wet 
volledig van kracht wordt, is dat die 
echtgenote van dat inkomen aan het 
eind van de maand 38 cent overhoudt. 

Mijn conclusie is dan dat dit 
pertinent onredelijk is. Als dat de 
consequentie is van een wetsontwerp 
dat wij hier bespreken dan moeten 
wij dat allemaal heel duidelijk weten. 
Zelfs van de extreme voorbeelden 
moeten een aantal rekenvoorbeelden 
worden gegeven, opdat niet die 
extreme voorbeelden over het hoofd 
worden gezien en wij , nadat de wet 
al in het Staatsblad staat, moeten 
concluderen dat wij iets niet hebben 
gezien. 

De heer Buikema (CDA): Ik begrijp 
dat de fractie van de VVD ook zal 
komen met voorstellen om de 
inkomensafhankelijkheid bij huursub-
sidies, studietoelagen en dergelijke 
af te schaffen? 

De heer Linschoten (VVD): Wij zijn 
nu niet bezig met algemene politieke 
beschouwingen waarbij tal van 
maatregelen waarmee de overheid te 
maken heeft aan de orde zijn. Dan 
geven fracties hun totaaloordeel over 
de complete begroting en alles wat 
daarbij hoort. Vandaag behandelen 
wij een wijziging van de AOW. Ik 
constateer, dat het wetsontwerp dat 
ons is voorgelegd, een aantal 
facetten heeft die naar mijn overtui-
ging onredelijk zijn en die onredelijk 
uitwerken bij mensen die in zo'n 
situatie verkeren. Ik denk niet dat de 
heer Buikema in alle redelijkheid in 
staat zou zijn iemand uit te leggen 
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dat hij, als gevolg van een wet die wij 
hier aannemen, aan het eind van de 
maand van een klein aanvullend 
inkomentje van f 235 38 cent 
overhoudt. Ik kan mij werkelijk niet 
indenken wat de inkomenspolitieke 
achtergronden zijn om een dergelijk 
voorstel hier in de Kamer te verdedi-
gen of te accepteren. 

De heer Buikema (CDA): Dan 
spreekt u over de uitwerking van het 
systeem, over de schokeffecten. 
Daarover heb ik ook gesproken. Dat 
is natuurlijk nog iets anders dan het 
hele idee van inkomensafhankelijke 
toeslagen maar overboord gooien. 

De heer Linschoten (VVD): De heer 
Buikema heeft volstrekt gelijk als dit 
het enige bezwaar zou zijn tegen het 
systeem van inkomensafhankelijke 
toeslagen. Dan zijn er andere instru-
menten om dit op te heffen. Ik heb 
zoeven ook al aan de heer Schutte 
gezegd dat er naar mijn oordeel 
aanzienlijk meer bezwaren aan te 
voeren zijn tegen het systeem dan deze 
inkomenspolitieke bezwaren. In de rest 
van mijn betoog zal men ongetwijfeld 
de rest van die bezwaren tegenkomen. 

Ik begin meteen met het volgende 
bezwaar. 

Als het beleid erop gericht is op de 
arbeidsmarkt vrouwen evenveel kans 
te geven als mannen en bovendien 
gestreefd wordt naar het werken in 
deeltijd, dan moeten wij toch 
vaststellen, dat deze AOW-construc-
tie daarmee bepaald niet in overeen-
stemming is, neen, zelfs een belem-
mering kan vormen. Het lijkt er 
bovendien op, dat gepensioneerden 
zoveel mogelijk moeten worden 
teruggebracht tot een gezinsinko-
mensniveau, dat het minimum 
benadert, en dat terwijl pensionering 
van de oudere echtgenoot, meestal 
de man - zeker op dit moment nog -
toch al leidt tot een vaak niet 
onaanzienlijke inkomensachteruit-
gang. Zelfs bij een goede pensioen-
regeling valt men al terug tot 
ongeveer 70% van het eindloon. Nu 
komt men in de situatie, waarin men 
de kans loopt ook nog eens de helft 
van het AOW-pensioen te verliezen. 

Er is bij velen - terecht - grote 
onrust ontstaan over deze voorstellen, 
onrust, die tijdens de hoorzitting die 
de vaste kamercommissie met 
betrekking tot dit wetsvoorstel heeft 
gehouden, voortreffelijk is verwoord 
door COSBO-Nederland. Dit wets-
ontwerp is een eerste stap op een 
weg, die leidt tot afbraak van de 
AOW, zo werd gezegd. In eerste 

instantie heeft de inkomenstoets 
betrekking op het inkomen van de 
echtgenoot of echtgenote. Volgend 
jaar zal ook het inkomen van de 
partner erbij worden betrokken. 
COSBO sprak de vrees uit, dat wel 
eens de volgende stap zou kunnen 
zijn, dat rekening wordt gehouden 
met het inkomen van kinderen, bij 
wie bejaarden inwonen. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): De heer 
Linschoten suggereert, dat volgend 
jaar het inkomen van de AOW-gerech-
tigde partner bij de inkomenstoets 
zal worden betrokken. Is er enig 
voorstel in die richting, naar voren 
gebracht door de regering of de 
regeringspartijen? 

De heer Linschoten (VVD): Ik lees 
een aantal voorstellen voor, waarmee 
ik het niet eens ben. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): U leest 
voor, waarvoor u angst hebt. 

De heer Linschoten (VVD): Precies. 
Ik ben bezig met het bespreken van 
dit wetsontwerp. Ik heb er niet zo gek 
veel zin in hier uitgebreid in te gaan 
op ontwikkelingen volgend jaar, die 
zullen leiden tot voorstellen van de 
fractie van de VVD Het gaat hier om 
het zetten van een eerste stap op een 
bepaalde weg. Ik probeer die weg 
aan te geven. De fractie van de VVD 
is daarvan geen voorstander. 

Staatssecretaris De Graaf: De heer 
Linschoten heeft de opvattingen van 
het COSBO weergegeven. Als hij 
daarop de nadruk legt, dan wekt hij 
op zijn minst de indruk, dat de 
regering voornemens is die dingen te 
doen die de COSBO veronderstelt. Ik 
vind dat erg jammer. 

De heer Linschoten (VVD): De 
regering wil de eerste stap wel 
zetten. Ik wijs erop, dat wij deze 
discussie voor een deel tijdens het 
mondeling overleg hebben gevoerd. 
De staatssecretaris heeft daar al 
aangegeven, dat dit in ieder geval 
niet zijn opvatting is. Ook deze 
staatssecretaris zit hier niet tot het 
jaar tweeduizend-zoveel; er komen 
andere staatssecretarissen, die 
wellicht andere opvattingen hebben. 
Het zetten van een eerste stap op 
een bepaalde weg leidt vaak tot 
consequenties, die degene, die de 
eerste stap zette, niet eens heeft 
gewild. Ik signaleer het gevaar van 
het zetten van zo'n eerste stap. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb in 
het mondeling overleg, noch in de 
schriftelijke stukken enige indicatie 
gegeven, dat ik die weg op wil. 

De heer Linschoten (VVD): Sterker 
nog: u hebt dat ontkend. U hebt 
aangegeven, dat u bepaald niet van 
plan bent na deze voorstellen te 
komen met voorstellen, die zouden 
leiden tot de door mij geschetste 
consequenties. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik vind 
het jammer, dat u het toch zo 
presenteert. U suggereert, dat wij die 
plannen enigermate hebben. Dat is 
niet het geval. 

De heer Linschoten (VVD): Ih ben 
dat niet helemaal met de staatssecre-
taris eens. Ik probeer de ontwikkelin-
gen met betrekking tot de AOW aan 
te geven. Je kunt je daarbij allerlei 
gradaties voorstellen: rekening 
houden met inkomens van echtgeno-
ten of partners, met andere mensen, 
geen partner of echtgenoot zijnde, 
die in gezinsverband samenwonen, 
aanvullend inkomen, vermogen, het 
zelf opeten van het eigen huis. Ik 
suggereer niet, dat deze staatssecre-
taris die kant op wil. Ik stel wel vast, 
dat de eerste stap in die richting, 
namelijk het rekening houden met 
het inkomen van de echtgenoot is 
gezet. Die stap vindt de fractie van 
de VVD ongewenst, en is niet bereid 
die te zetten. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is weinig 
fantasie voor nodig om in te zien, dat 
de inkomenstoets juist bij de lagere 
inkomens het hardst aankomt. Een 
65-jarige man, die het minimumloon 
verdiende en wiens jongere echtge-
note bruto f 10000 binnen brengt, 
valt op de helft van het minimumloon 
terug, omdat de AOW geen toeslag 
uitkeert. 

Het netto gezinsinkomen valt ver 
terug. In het bijzonder degenen met 
bescheiden gezinsinkomens wordt 
het wel buitengewoon moeilijk 
gemaakt, samen een baan te hebben, 
samen te werken om wat extra 
financiële armslag te hebben. 

Naar het oordeel van de VVD-fractie 
staat dit wetsvoorstel ook haaks op 
het fundament van de AOW. In 
tegenstelling tot andere onderdelen 
van ons stelsel van sociale zekerheid 
is de AOW een opbouwverzekering, 
in die zin dat gedurende het aantal 
jaren, waarin men in Nederland 
verblijft, de AOW-rechten worden 
opgebouwd. Er is dus sprake van 
opgebouwde rechten. Financiering 
via het omslagstelsel doet daaraan 
op zichzelf niets aï. Dit wetsvoorstel 
leidt tot de situatie dat mensen, die 
gekort worden op hun AOW uitkering, 
vanwege het feit dat zij gedurende 
een bepaalde periode miet verzekerd 
zijn geweest en er geen rechten zijn 
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opgebouwd, bij voorbeeld vanwege 
verblijf in het buitenland zonder dat 
premie werd betaald, toch meer 
AOW-pensioen ontvangen dan 
pensioengerechtigden die wel-vanaf 
1 956 verzekerd zijn geweest en in 
die periode premie hebben betaald. 

De AOW is een opbouwverzekering. 
Opgebouwde rechten mogen niet in 
deze zin worden afgenomen. Een 
inkomensafhankelijke AOW doet dit 
naar de opvattingen van de WD- f rac-
tie wel. De VVD-fractie is van mening 
dat daarin verandering moet komen. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Betekent 
dit dat naar het oordeel van de 
VVD-fractie de AOW in feite geen 
echte volksverzekering is, maar dat 
het opbouwen van rechten en het 
betalen van premie in feite relevant is 
voor de uitkering, welk standpunt in 
feite ook door een minderheid van de 
Emancipatieraad naar voren is 
gebracht? 

De heer Linschoten (VVD): Nee. Ik 
ben ook niet van mening dat het 
hebben van een opbouwkarakter van 
de AOW op zichzelf uitsluit dat de 
AOW een volksverzekering is. Ik ben 
van mening dat er wel degelijk 
sprake is van een volksverzekering, 
gezien de wijze waarop de AOW is 
opgezet. Wij moeten vaststellen dat 
in de AOW een opbouwkarakter zit. 
Het aantal jaren, dat men in Nederland 
verblijft, is bepalemd voor de opbouw 
van rechten in de AOW. Als men 
buitenslands verblijft voor een 
bepaalde periode en geen premie 
wordt doorbetaald, wordt een korting 
aangebracht, een korting die corres-
pondeert met het niet opbouwen in 
die periode van bepaalde rechten. 

Staatssecretaris De Graaf: Er wordt 
geen enkele korting toegepast. De 
opbouwsystematiek van de AOW 
blijft volledig overeind, leder krijgt 
een afzonderlijk recht. Alleen in een 
aantal situaties wordt een toeslag 
gegeven. U suggereert dat het 
toeslagsysteem, dat wordt voorge-
steld, als het ware een korting is op 
een opgebouwd recht. Dat is niet het 
geval. 

De heer Linschoten (VVD): Dat heb 
ik niet proberen te suggereren. Ik heb 
in deze vergelijking proberen aan te 
geven dat, indien dit wetsvoorstel 
ongewijzigd wordt aangenomen, er 
mensen zijn die te maken hebben 
met een partner die een volledig 
inkomen heeft en derhalve geen 
toeslag krijgen en dat het zelfstandige 
recht op AOW van deze personen 

aanzienlijk kleiner is dan bij voorbeeld 
het recht dat voor iemand anders 
ontstaat zonder dat die persoon 
gedurende de volledige periode dat 
recht opgebouwd heeft. Daarin zit 
een verschil en dat heb ik willen 
signaleren. 

Voorzitter! Naast deze wat meer 
principiële bezwaren heeft de 
VVD-fractie een aantal praktische 
bezwaren tegen dit wetsvoorstel. 
Naast het bereiken van doelstellingen 
in de sfeer van gelijkberechtiging van 
man en vrouw, invulling van de derde 
richtlijn, is het de bedoeling dat het 
stelsel van sociale zekerheid wordt 
vereenvoudigd. Dit wetsvoorstel 
maakt de zaak naar het oordeel van 
de VVD-fractie evenwel aanzienlijk 
ondoorzichtiger en ingewikkelder, 
zowel in termen van wetgeving als in 
termen van uitvoering. Slechts 
objectieve criteria bepalen op dit 
moment de aanspraken. De voorge-
stelde situatie zal veel meer romp-
slomp en bureaucratie ten gevolge 
hebben. Men zal een uitgebreide 
registratie moeten blijven bijhouden 
met betrekking tot de aanwezigheid 
van een echtgenoot of een partner. 

De vraag of zo'n partner of 
echtgenoot inkomen heeft moet 
bezien worden. Bovendien is de 
hoogte van dat inkomen van belang. 
Daarenboven zijn er grote consequen-
ties voor het administratieve apparaat 
zelf, consequenties die bovendien tot 
vele miljoenen aan extra uitvoerings-
kosten zullen leiden. Ik denk aan 
opstartkosten en aan permanente 
kosten. Men zal bij voortduring de 
administratie up-to-date moeten 
houden. Het inkomen van de partner 
of echtgenoot kan sterk wisselen. 
Men kan zelfs na pensionering daarin 
verandering aanbrengen. Op verschil-
lende manieren kunnen gedurende 
de periode, waarin iemand recht 
heeft op AOW-pensioen, veranderinv 
gen worden aangebracht. 

Het voorgestelde systeem van 
inkomensafhankelijke toeslagen is 
bovendien naar het oordeel van mijn 
fractie buitengewoon fraudegevoelig. 
Gezien de enorme inkomensconse-
quenties, die ik zojuist heb aangege-
ven, wordt het wel buitengewoon 
aantrekkelijk, inkomsten van de 
partner te verzwijgen, zeker als men 
van een inkomen van f783 als je 
alles netjes opgeeft uiteindelijk f 0,92 
overhoudt, zoals ik zojuist heb 
aangegeven. 

Tijdens beide ISMO-UCV's die wij 
het vorig jaar, met onder anderen 
staatssecretaris De Graaf, hebben 
gehad, heeft de regering zelf het 

belang onderstreept van regelgeving 
die niet uitnodigt tot misbruik en 
fraude. Het nu aan de orde zijnde 
wetsontwerp is naar het oordeel van 
de fractie van de VVD wel zeer 
uitnodigend. 

Bovendien brengt het nogal wat 
bezwaren op het terrein van de 
privacy met zich. Fraudegevoelige 
regelingen leiden tot controles door 
de administratieve organen zelf en 
door frauderechercheurs. Bejaarden 
die tot op dit moment niet te maken 
hadden met dergelijke fraudegevoeli-
ge regelingen en niet te maken 
hadden met dergelijke controles 
worden er nu wel mee geconfron-
teerd. Zij moeten wanneer het 
wetsontwerp doorgaat bovendien de 
financiële handel en wandel van hun 
echtgenoot blootleggen. Voor zover 
men zich hierdoor niet laat dwingen 
op te houden met werken' zal men 
naar weqen gaan zoeken om op een 
andere wijze onder de inkomenstoets 
uit te komen. 

Het moet voor iedereen duidelijk 
zijn, dat op deze wijze onze op dit 
moment nog 'schone' AOW besmet 
zal worden met fraude- en zwartwerk-
bacillen. De bestrijding daarvan zal 
veel onnodig geld gaan kosten en zal 
bovendien nooit afdoende kunnen 
zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! De AOW 
heeft bovendien méér dan een 
functie. De eerste functie, die tot nu 
toe aan de orde is geweest, is het 
vormen van een bestaansminimum 
bij ouderdom. De tweede functie is 
die van bodem voor aanvullende 
pensioenvoorzieningen. Aan die 
tweede functie wordt met de 
voorgestelde wijzigingen naar het 
oordeel van de fractie van de VVD 
geen recht gedaan. In een goede 
pensioenregeling wordt het pensioen 
afhankelijk gesteld van een aantal 
grootheden, onder andere de 
salarisontwikkeling, de duur van het 
dienstverband, de hoogte van de 
basis, de AOW-uitkering dus, de 
burgerlijke staat enz. Al die groothe-
den zijn op objectieve wijze, statis-
tisch, rekenkundig of anderszins vast 
te stellen. Door de invoering van een 
inkomensafhankelijk toeslagensy-
steem wordt de AOW, een van de 
belangrijkste grootheden en de 
hoogte van de basis, onzeker. 

Met onzekerheden valt in de 
pensioenwereld buitengewoon 
moeilijk te werken. Wil men bij de 
aanvullende pensioenregelingen 
rekening houden met wat te zijner 
tijd de hoogte van het basispensioen 
zal zijn, dan moet men werken met 
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ficties. Die ficties zullen leiden tot 
hiaten, tot minder pensioenrechten, 
dan wel tot doublures, waardoor een 
extra financiële last ontstaat. 

Vooropgesteld zij dat elke gepensi-
oneerde die minder AOW ontvangt, 
ongeacht de gekozen pensioenrege 
ling, een lager totaal pensioen 
ontvangt. Regelingen waarin de 
AOW niet wordt genoemd zijn toch 
opgezet met de achterliggende 
gedachte, dat er een AOW van een 
bepaald niveau is, of het nu een final 
pay-, een opbouw- of welk systeem 
dan ook betreft. De AOW speelt 
direct of indirect een rol. Tijdens de 
verschillende stadia van de behande-
ling van het wetsvoorstel heb ik 
gevraagd naar de effecten van de 
inkomenstoets voor de aanvullende 
pensioen verzekering. 

In de memorie van antwoord stelt 
de staatssecretaris, dat het maar 
gaat om f 6 5 min. op jaarbasis en 
f 9 0 0 min. bij inkoop ineens. Die 
berekening is te vinden op blz. 22 
van de memorie van antwoord. 

Bij de volumeveronderstellingen 
onder punt 6b wordt ervan uitgegaan 
dat 150.000 personen straks niet de 
volledige toeslag krijgen en dat er 
derhalve f 8 0 0 0 per persoon moet 
worden bijverzekerd. De kritiek van 
de Adviescommissie Pensioenen 
komt er, zoals ook in het mondeling 
overleg van december heb aangege-
ven, naar het oordeel van de fractie 
van de VVD terecht op neer dat een 
dergelijke benadering alleen past in 
een omslagstelsel van financiering. 
Pensioenen worden echter gefinan-
cierd door middel van een stelsel van 
kapitaaldekking. In een kapitaaldek-
kingsstelsel moet tijdig en zorgvuldig 
worden gereserveerd om later aan 
de verplichtingen te kunnen voldoen. 

Het risico van het niet ontvangen 
van een toeslag valt natuurlijk 
buitengewoon moeilijk verantwoord 
in te schatten. In de brief van 1 7 
januari wordt heel eenvoudig 
gesteld, dat er dan maar een prognose 
moet worden gemaakt. 

Mijnheer de Voorzitter! Pensioenre-
gelingen zijn niet gebaseerd op uit de 
mouw geschudde prognoses, maar 
op actuarieel verantwoorde objectieve 
gegevens. De vraag wat de arbeids-
marktparticipatie van jongere 
partners zal zijn, valt op dit moment 
niet objectief aan te geven. 

Staatssecretaris De Graaf: Maar is 
het redelijk om het op nul te stellen? 

De heer Linschoten (VVD): Daar 
kom ik nog op. In ieder geval is er 

een grote mate van onzekerheid. De 
vraag is, of je met zo'n onzekerheid 
in een actuarieel verantwoorde 
financiële opzet akkoord kunt gaan. 
Dat valt in ieder geval op dit moment 
niet objectief aan te geven. 

Ik zei al, dat niet op actuarieel 
verantwoorde wijze valt in te schatten 
wat de arbeidsmarktparticipatie van 
de jongere partner op dit moment 
voor de komende jaren en de verdere 
toekomst kan betekenen. 

Indien dit wetsvoorstel wordt 
aangenomen, kan die participatie wel 
eens uitermate gering worden, maar 
daar ga ik vooralsnog nog maar niet 
van uit. Bovendien gaat her om iets 
wat door betrokkenen jaren na dato 
nog kan worden beïnvloed en 
veranderd. En dat valt uiteraard ook 
niet objectief in te schatten. De enige 
actuarieel verantwoorde oplossing is 
er maar van uit te gaan dat er geen 
toeslag wordt verstrekt. Dan zijn de 
kosten acht maal zo hoog als eerder 
genoemd, dat wil zeggen voor 
eindsalarisregelingen al ruim f 5 2 0 
min. aan jaarlijkse lastenverzwaringen 
waar volgend jaar wellicht nog de 
niet-huwelijkse samenlevingsvormen 
bij komen. 

Staatssecretaris De Graaf: U zegt, 
dat mijn prognose niet objectief is te 
onderbouwen. U maakt ecöter ook 
een prognose en die is 0. Die 
prognose lijkt mij gezien de feiten 
echter helemaal niet te onderbouwen. 
Ik kan het echt niet vatten. 

De heer Linschoten (VVD): Ik zal 
dan proberen het nog duidelijker te 
zeggen. Mijn prognose is niet nul. 
Mijn stelling is dat objectieve 
gegevens, die nodig zijn voor een 
actuarieel verantwoorde onderbou-
wing van een dergelijke regeling, niet 
voorhanden zijn en op korte termijn 
ook niet voorhanden kunnen komen. 
Uitgaande van het gegeven dat men 
bij de opzet van pensioenregelingen 
alleen maar mot zekerheden te 
maken kan hebben, kan men slechts 
rekening houden met een maximale 
zekerheid. Dat is een situatie waarin 
het zelfstandige recht op AOW 
zonder de toeslag wordt aangegeven 
Uiteraard komt op macro-basis aan 
het einde een belangrijk deel van het 
geld weer voorhanden, maar het 
moet wel eerst worden opgebracht 
gegeven het stelsel van kapitaaldek-
king. 

Staatssecretaris De Graaf: Gezien 
uw opvattingen over de emancipatie 
en de participatie van de vrouw op 
de arbeidsmarkt is zo'n nul-positie 
toch niet een redelijk uitgangspunt 
voor deze prognose? 

De heer Linschoten (VVD): Ik heb 
proberen aan te geven dat ik niet 
uitga van een nul-prognose. Dat zou 
in strijd zijn met een redelijke 
inschatting van de feiten. Bij het 
opzetten van een pensioenregeling 
moet je uitgaan van zekerheden. Je 
hebt daarvoor objectieve gegevens 
nodig. Het enige wat men zeker weet 
op het moment dat iemand begint 
aan een pensioenregeling is dat hij 
ten minste de helft van het huidige 
AOW-niveau ontvangt. De vraag of 
de persoon in kwestie te maken krijgt 
met een toeslag, de vraag hoe hoog 
die toeslag zal zijn, de vraag of er 
niets verandert in de hoogte van die 
toeslag op 66- of 67-jarige leeftijd 
kan niet met zekerheid worden 
beantwoord. Mensen, die te maken 
hebben met regelingen die op 
actuarieel verantwoorde wijze zijn 
gefinancierd, hebben mij duidelijk 
gemaakt dat met dat soort onzeker-
heden niet valt te werken gegeven de 
financieringsopzet. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat klopt 
als het om de individu gaat, maar bij 
actuariële berekeningen gaat het 
altijd om schattingen en prognoses. 
Dat geldt voor de arbeidsparticipatie, 
maar ook voor het overlijdensrisico. 
Dat kan voor geen enkel individu 
worden ingevuld, maar toch kun je 
op basis van een aantal veronderstel-
lingen een zekere prognose maken. 

De Voorzitter: Voordat de heer 
Linschoten antwoordt, vraag ik de 
leden en de staatssecretaris de 
discussie enigszins te bespoedigen, 
want er staat nog een onderwerp op 
de agenda van vanavond. 

De heer Linschoten (VVD): Deskun-
digen op dit gebied hebben de 
Kamer ook nog tijdens de hoorzitting 
duidelijk gemaakt dat met die 
onzekerheden niet te werken valt. En 
dat is ook in de brief, die wij in 
januari van de staatssecretaris 
hebben gekregen, niet ontzenuwd. 

Mijnheer de Voorzitter! Het gaat 
evenwel niet alleen om eindloonrege-
lingen, want ook deelnemers aan 
niet-eindloonregelingen worden 
straks geconfronteerd met een 
situatie waarin zij niet de volledige 
AOW krijgen waarop wordt gerekend. 
Ook daar zal dus de vraag om 
compensatie naar voren komen. Het 
is bepaald niet overdreven het aantal 
betrokken deelnemers met een-derde 
te veröogen. Dan komt de jaarlijkse 
lastenverhoging al uit op f 7 0 0 min. 
Een deel van die jaarlijkse lastenver-
hoging zal aan het einde van de rit 
weer beschikbaar komen. 
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Een deel van deze jaarlijkse 
lastenverhoging zal aan het eind van 
de rit weer beschikbaar komen - ik 
zei het al in het interruptiedebatje -
maar het geheel moet, gegeven het 
systeem van kapitaaldekking, wel 
eerst betaald worden. Bij dit alles 
dient de staatssecretaris bovendien 
te bedenken dat voor circa een derde 
van de deelnemers aan eindloonrege-
lingen geldt, dat de backservice via 
een koopsom wordt gefinancierd, 
hetgeen zeer globaal twee a drie 
miljard aan koopsommen betekent, 
waarnaast nog een jaarlijkse premie 
van circa 450 miljoen betaald moet 
worden, inclusief de niet-eindloonre-
gelingen. Dat zijn andere cijfers dan 
de door de staatssecretaris genoemde 
65 miljoen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij vinden 
de benadering van de staatssecretaris 
in de memorie van antwoord te eng, 
het geeft onvoldoende inzicht in deze 
materie, die toch van buitengewoon 
belang is voor een beoordeling van 
dit wetsvoorstel. Het in de brief van 
17 januari gegeven antwoord op 
door mij bij het mondeling overleg 
van 20 december jongstleden over 
deze materie gestelde vragen vind ik 
dan ook onvoldoende. Bovendien kan 
de VVD-fractie zich de benadering 
van de staatssecretaris moeilijk 
voorstellen. In de genoemde brief 
stelt de staatssecretaris: 

'In de eerste plaats zij voor de 
goede orde nogmaals gesteld, dat de 
invoering van een inkomensafhanke-
lijke toeslag als zodanig niet automa-
tisch tot kosten leidt voor de aanvul-
lende pensioenregelingen. Dergelijke 
kosten treden slechts op indien en 
voor zover partijen besluiten, een 
voorziening te treffen voor de 
mogelijkheid dat een belanghebbende 
geen (volledige) toeslag ontvangt.' 

Mijnheer de Voorzitter! Met 
dergelijke opmerkingen slaat de 
regering de plank volledig mis. Wat 
zijn namelijk de feiten? Of de 
pensioengerechtigden worden de 
dupe en krijgen minder inkomen, of 
er wordt een compensatie gevonden, 
en dat kost extra geld. Dit wetsvoor-
stel indienen en dan bovendien tegen 
de partijen in het bedrijfsleven 
zeggen dat ze het maar moeten 
uitvechten zonder dat de overheid 
daarvoor verantwoordelijkheid kan 
aanvaarden, is naar het oordeel van 
de VVD fractie niet verantwoord. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat in 
de pensioenwereld deze situatie 
wordt vergeleken met het gooien van 
een steen door een ruit met de 

mededeling aan de bewoners, dat ze 
zelf maar moeten uitmaken of er 
nieuw glas in moet of dat het gat met 
planken moet worden dichtgetim-
merd. 

Ook in dit opzicht vindt de VVD-
fractie het wetsvoorstel niet bevredi-
gend. De praktijk zal zijn dat er om 
compensatie wordt gevraagd. Het 
geld dat daarmee gemoeid zal zijn 
- het gaat om veel geld - moet 
worden gezien als een onderdeel van 
de totale loonkosten. Dat geld is dan 
ook niet meer beschikbaar voor 
allerlei andere belangrijke zaken in de 
sfeer van de arbeidsvoorwaarden en 
de pensioenen. Denk maar aan het 
oplossen van de pensioenbreuk-pro-
blemen, de financiering van de 
arbeidstijdverkorting enz. 

Mijnheer de Voorzitter! De afgelo-
pen maand leek het alsof de discussie 
over dit wetsvoorstel zou worden 
verengd tot de vraag, hoe lang de 
overgangstermijn zou moeten zijn. 
Ook vandaag zijn er weer een paar 
opmerkingen over gemaakt. Well icht 
dacht de staatssecretaris dat 
hiermee de kou wat uit de lucht zou 
zijn. Maar in dit wetsvoorstel wordt 
geen interimvoorziening geregeld, er 
wordt in geregeld, hoe de AOW-er in 
de toekomst structureel uit zal zien. 
De vraag, of die situatie zal intreden 
na drie, vijf of acht jaar - mevrouw 
Ter Veld had gelijk toen zij zei dat 
ook dit aan de orde is geweest bij het 
mondeling overleg - is daaraan naar 
mijn stellige overtuiging onderge-
schikt, hoewel ik de opmerking van 
mevrouw Ter Veld over een veertigja-
rige overgangstermijn buitengewoon 
interessant vond. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik rond af. 
De VVD-fractie is van mening dat dit 
wetsvoorstel niet onveranderd 
aanvaard dient te worden. Het staat 
haaks op het emancipatiebeleid, het 
is zeer gedragsbeïnvloedend en het 
leidt tot een sterke inkomensachter-
uitgang juist voor mensen met lage 
inkomens. Het doet bovendien geen 
recht aan het opbouw-karakter van 
de AOW, öet maakt de AOW 
aanzienlijk ingewikkelder en het leidt 
tot een toename van de bureaucratie. 

Ten slotte is de voorgestelde 
regeling zeer fraude-gevoelig, er zijn 
bezwaren op het stuk van de privacy 
en het wetsvoorstel heeft ernstige 
gevolgen voor de aanvullende 
pensioenregelingen. Dit zijn alle 
bezwaren die naar ons oordeel zwaar 
moeten wegen. Bovendien zijn het 
allemaal bezwaren die geconcen-
treerd zijn op het systeem van de 
inkomensafhankelijke toeslagen. 

Vandaar dat ik namens mijn fractie 
op dat punt een wijzigingsvoorstel 
heb gedaan. Met dit amendement 
beogen wij dat de toeslagen aan de 
gehuwde pensioengerechtigden 
worden verleend, ongeacht het 
inkomen uit of in verband met arbeid 
in het bedrijfs- of beroepsleven van 
de jongere echtgenoot. Het is een 
amendement met een aantal financië-
le consequenties, die echter moeten 
worden gezien tegen de achtergrond 
van het eerder behandelde wetsvoor-
stel inzake de individualisering van 
de premieheffing. 

Het batig saldo, dat het gevolg is 
van dat eerdere wetsontwerp, wordt 
voor een deel gebruikt om dit 
amendement te financieren. Deze 
financiering zal pas in 1988 f 3 5 
miljoen bedragen. Zij zal uiteindelijk 
oplopen tot structureel f 255 miljoen 
maximaal. Indien dit amendement 
wordt geaccepteerd, zou in het kader 
van de totale AOW-operatie, de 
staatssecretaris zelfs nog geld 
overhouden. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik wil 
twee vragen stellen. Waarom kiest 
de VVD, als zij dan individueel 
AOW-recht wil toekennen, niet voor 
de 70%-variant, maar geeft zij de 
echtgenoot 100%, daarmee uitdruk-
kelijk kiezend voor het kostwinnersbe-
ginsel? 

Bij de AOW-premieheffing betoog-
de de VVD dat de premieopbrengst 
gebruikt moest worden om de 
premie-inkomensgrens te verlagen. 
Nu pleit de VVD feitelijk vanaf 1988 
voor een lichte premieverhoging. Nu 
wordt de premie betaald door 
mensen die onder de 65 zijn en die 
straks - voor een korte termijn - op 
rozen mogen zitten. Waarom heeft 
de VVD bij andere voorstellen, 
waarbij het om nog belangrijker 
zaken ging, premieverhoging altijd 
uitdrukkelijk afgewezen en gepleit 
voor verlagingen en wordt hier deze 
keuze gemaakt? Deze zaken kunnen 
wellicht ook in tweede termijn aan de 
orde komen, maar ik wil nu graag 
duidelijkheid. 

De heer Linschoten (VVD): Ik wil 
beginnen met het debat dat wij 
hebben gevoerd over de individuali-
sering van premies. De VVD-fractie 
heeft in dat debat niet alleen gepleit 
voor verlaging van de premie-inko-
mensgrens. Zij pleitte met name voor 
het niet structureel maken van de 
verhoging die tijdelijk was ingezet. 
Bovendien heb ik in dat debat 
aangegeven dat, gezien het enorme 
batig saldo dat optreedt als gevolg 
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van de individualisering van premies, 
er geld aanwezig is om de inkomens-
afhankelijkheid uit dit wetsontwerp 
te halen en dat de mogelijkheid 
aanwezig is, te realiseren wat mijn 
fractie wil doen met de premie-inko 
mensgrenzen. In dat debat heb ik dit 
precies voorgerekend. Als mijn 
amendement wordt geaccepteerd, 
kunnen wij concluderen dat de 
staatssecretaris aan de hele operatie 
f 100 miljoen overhoudt, met name 
omdat het verlagen van de premie-in-
komensgrens geen doorgang heeft 
gevonden. 

Mevrouw Ter Veld vroeg waarom 
wij niet voor de 70%-variant kiezen 
en wel voor het kostwinnersbeginsel. 
Het zou verreweg te verkiezen zijn 
geweest als een volledig geïndividua-
liseerd systeem was opgezet, waarbij 
iedereen die 65 jaar wordt recht 
krijgt op 70% AOW. Dit zou evenwel 
niet passen binnen de budgettaire 
neutraliteit die naar mijn overtuiging 
aanwezig moet zijn bij deze operatie. 
Op het moment waarop iedereen die 
65 jaar wordt, individueel recht krijgt 
op 70% van de AOW, zou dat 
aanzienlijk meer kosten dan de 
opbrengst is van de premie-individu-
alisering. De consequentie zou dan 
zijn dat een vrij forse verhoging van 
premies plaatsvindt. Die consequentie 
accepteert de VVD-fractie niet. 

Ik realiseer mij overigens dat het 
amendement dat ik heb ingediend 
ook niet voor de volle 100% goede 
kanten heeft. Mevrouw Ter Veld heeft 
aangegeven dat ten minste één 
bezwaar is dat het verschil tussen 
alleenstaanden en gehuwden op 
deze wijze gedurende een relatief 
korte periode niet helemaal duidelijk 
is. De VVD-fractie accepteert dit, 
omdat per definitie vaststaat dat die 
situatie slechts voor een korte 
periode - statistisch gezien drie 
jaar - zal bestaan, waarna de situatie 
intreedt waarin beide partners een 
zelfstandig recht van 50% hebben. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! De AOW is wat wij 
noemen een 'volksverzekering'. De 
hele bevolking, gewerkt hebbend of 
niet, zelfstandig, werknemer, 
commissaris, huisvrouw, allen zijn 
verzekerd. Toch wordt de gehuwde 
vrouw niet helemaal tot wat je zou 
zeggen 'het volk' gerekend. Immers, 
wordt zij 65, maar haar jongere 
echtgenoot nog niet, dan is er voor 
haar geen AOW-uitkering, tenzij zij 
kostwinster is, hetgeen heel zelden in 
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Nederland voorkomt. Wordt de man 
65, maar is zij jonger - en dat is een 
huwelijk de gebruikelijke leeftijdsop-
bouw - dan is er geen vuiltje aan de 
lucht: 100% AOW gaat naar mijnheer. 

Om deze volksverzekering tot een 
echte volksverzekering te laten 
worden, moest deze discriminatie 
worden weggewerkt, EG-richtlijn of 
niet! Ook zonder EG-richtlijn had dit 
namelijk moeten worden weggewerkt. 
Dat gebeurt nu via het onderhavige 
wetsontwerp. Dat is dan ook een 
positief onderdeel van dit wets-
ontwerp. Mannen en vrouwen krijgen 
gelijke rechten; dat wil zeggen, voor 
gehuwden, ieder 50%, uit te keren 
vanaf het moment dat de man of de 
vrouw 65 jaar wordt. De gehuwde 
vrouw krijgt dus eindelijk haar eigen 
recht op uitkering, ook al is dat 
onvoldoende om zelfstandig van te 
kunnen bestaan. 

Men zou denken dat er voor 
echtparen in financieel opzicht 
weinig verandert. De totale A0W-ui t -
kering, dus van man èn vrouw te 
zamen, blijft net zo hoog of, afhankelijk 
van de manier waarop je het bekijkt, 
net zo laag. Zo worden de extra 
stookkosten ten gevolge van de 
koudeperiode er niet beter betaalbaar 
door. Het is een kwestie van een 
andere verdeling. 

Nu kan best gevraagd worden, of 
de extra rompslomp (twee keer 
aanvragen en 50% uitgekeerd 
krijgen) door veel oudere mannen en 
vrouwen met vreugde zal worden 
ontvangen, omdat zij dit in hun 
traditionele rolverdeling niet gewend 
zijn. Soms komt het over als een erg 
theoretisch benadering en snappen 
de mensen niet zo erg wat voor hen 
precies het voordeel is. 

Maar goed, individualisering kent 
positieve en negatieve aspecten. Dat 
hangt af van de situatie waarin 
mensen verkeren, zoals een traditio-
nele gezinssituatie of meer geïndivi-
dualiseerd, waarin man en vrouw 
samen werken. In dit verband wil ik 
ingaan op de overgangssituatie, zoals 
die wel genoemd wordt, waarin wij 
ons bevinden. 

Kort geleden heb ik nog een 
rapport gelezen van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau, waarin staat: 
het emancipatiestreven bevindt zich 
tussen droom en werkelijkheid. De 
droom is een volledig geïndividuali 
seerde situatie. Daarover kan heel 
verschillend worden gedacht; ook 
kan daarover uitgebreid worden 
gediscussieerd. In ieder geval betreft 
het een zelfstandig recht op inkomen, 
uitkering, werk en dergelijke. De 

AOW uitkeringsvariant 

werkelijkheid is echter een ongelijke 
arbeidsverdeling tussen mannen en 
vrouwen. 

Kort geleden heb ik de volgende 
cijfers gevonden, hoewel ik niet weet 
of zij helemaal goed zijn. Ongeveer 
37% van het aantal gehuwde 
vrouwen werkt en 53% van de 
niet-gehuwde vrouwen. Dat zijn nog 
altijd heel lage percentages. Wij zijn 
dus nog ver verwijderd van de 
doeleinden op lange termijn. Vaak 
wordt er een bepaald ideaal van de 
maatschappij geschilderd, waarin er 
sprake is van de verdeling van 
betaalde en onbetaalde arbeid, 
inclusief de verzorgende taken. Over 
dit laatste wordt hier ook vaak 
gesproken, alleen niet zodanig dat 
wordt aangegeven wie die verzorgen-
de taken verricht. Er wordt van 
uitgegaan, dat dit voornamelijk door 
vrouwen wordt gedaan. Het zou goed 
zijn, als al die taken werden verdeeld. 
Het is echter nog lang niet zo ver. 

In dit debat is even de vraag aan 
de orde geweest hoe lang zo'n 
overgangssituatie zou moeten duren. 
Wij kunnen dat nu eigenlijk niet 
vaststellen, omdat het van heel veel 
zaken afhangt: komt er werkelijk een 
verdeling van betaalde en onbetaalde 
arbeid en dus een verdeling van de 
rechten in die zin dat mannen en 
vrouwen gelijke rechten kunnen 
krijgen? Dit laatste is weer afhankelijk 
van het volgende. Nemen ook 
mannen verzorgende taken op zich? 
Komt er arbeidstijdverkorting? Zullen 
vrouwen extra mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt krijgen om hun achter-
stand in te halen? Je kunt dus niet 
zeggen, dat er nu sprake is van een 
opgaande lijn; zoiets van: er is nu 
een bepaald percentage vrouwen aan 
het werk en dat zal vanzelf wel beter 
worden. Dat is nog maar de vraag! 
Op de arbeidsmarkt ziet het er voor 
vrouwen namelijk niet zo rooskleurig 
uit. 

Dat ligt aan de werkloosheid, aan 
de situatie op de arbeidsmarkt. Maar 
er zijn toch ook een aantal maatrege-
len door regering en regeringspartijen 
aangenomen, die bepaald niet 
bemoedigend hebben gewerkt op de 
arbeidssituatie van vrouwen. 

Ik denk dan onder andere aan de 
tweeverdienerswet. Daarom ook is 
noch door regering, noch door 
parlement een datum vast te stellen, 
waarop je zou kunnen zeggen: nu 
hebben we de overgangsperiode 
gehad, nu treden we dan in in een 
maatschappij waarin we met een 
geïndividualiseerde situatie te maken 
hebben, met een situatie waarin 
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mannen en vrouwen gelijke rechten 
en plichten hebben. 

Je kunt natuurlijk wel zeggen 
- zoals, naar ik meen, ook D'66 
doet - dat toeslagen op een bepaald 
tijdstip moeten worden afgeschaft, 
omdat vrouwen dan wel op de 
arbeidsmarkt móeten verschijnen. De 
consequentie van zo'n standpunt is 
echter, dat ook oudere en ongeschool-
de vrouwen aan de slag moeten 
zonder dat er iets ten voordele van 
de vrouw is veranderd aan de situatie 
op de arbeidsmarkt of aan de 
verdeling van betaalde en onbetaalde 
arbeid. 

Mevrouw Groenman (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Dan heeft 
mevrouw Brouwer dat in ieder geval 
verkeerd begrepen, want ik wil 
oudere vrouwen juist niet de arbeids-
markt opjagen. Dat heeft niemand 
mij ooit horen zeggen. Wel kun je 
stellen: vanaf 1990, ten aanzien van 
de generatie die dan 1 8 jaar is of 18 
jaar wordt. Daar kun je iets van 
verwachten. Iedereen die dan ouder 
is dan 18 jaar, zou eventueel recht 
kunnen hebben op een gezinstoeslag. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dan 
begrijp ik u toch goed, mevrouw 
Groenman. U wilt gewoon een datum 
vaststellen, in dit geval voor een 
categorie van een bepaalde leeftijd. 
Vanaf die datum vindt u, dat de 
toeslag moet worden afgeschaft. Ik 
zeg daarvan dat dit puur een financiële 
redenering is en dat je ook moet 
kijken naar wat er op de arbeidsmarkt 
gebeurt. Verandert er niets op de 
arbeidsmarkt, krijgen vrouwen geen 
extra kansen en blijven zij aangewezen 
op ongeschoold werk en lager-betaal-
de banen, dan verwijs je vrouwen 
naar een arbeidsmarkt waaraan zij 
eigenlijk niet veel hebben, als je het 
goed bekijkt. 

Mevrouw Groenman (D'66): Neen, 
mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat je 
juist door een grens te stellen ook de 
druk op de arbeidsverdeling vergroot. 
Als je dit niet doet, laat je het maar 
voortmodderen en dan komt er 
inderdaad nooit iets van terecht. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik verschil 
toch met u van mening, in zoverre 
dat ik vind dat je niet per se een 
financiële sanctie moet inbouwen, 
waardoor een bepaalde groep 
vrouwen verplicht zou kunnen 
worden, op de arbeidsmarkt te 
verschijnen zonder dat daar iets is 
veranderd. Dat is dus een ander 
uitgangspunt dan u hanteert, 
mevrouw Groenman. 

Voorzitter! Als we het over de 
AOW hebben, waaraan moet dan 
volgens ons de AOW voldoen, 
uitgaande van gelijke behandeling? 
Wij denken dat het antwoord heel 
simpel is. De AOW zou voor iedere 
man en vrouw moeten gelden, 
ongeacht of men gehuwd is of niet. 
In feite zou je toe moeten naar de 
situatie, waarin de staat op zich zelf 
niets meer te maken heeft met de 
vraag, of men gehuwd is of niet. Dat 
is eigenlijk een zeer persoonlijke 
aangelegenheid, waarover mensen 
zelf moeten beslissen en waarvan de 
consequenties voor rekening van de 
mensen zelf zijn. Het betekent ook 
dat ons uitgangspunt is, dat je een 
recht op AOW moet realiseren, 
waarvan een man of een vrouw 
zelfstandig zou kunnen bestaan. De 
AOW-uitkering zou dan ook zo hoog 
moeten zijn, dat dit zou kunnen. 

Berekend naar de huidige situatie, 
zou je moeten zeggen dat dit ten 
minste de norm voor de alleenstaande 
is, te weten 70%. Dit standpunt is 
overigens ook door een deel van de 
SER ingenomen, al heeft men gezegd 
dat dit een situatie is die waarschijnlijk 
iets verder ligt, omdat de financiële 
consequenties ervan aanzienlijk 
kunnen zijn. 

Het voordeel van zo'n systeem 
- iedereen 70% - is dat echtscheiding, 
huwelijk, samen gaan wonen of jezelf 
als alleenstaande vestigen niet meer 
van invloed zijn op de hoogte van de 
uitkering. Een gevolg is ook: een 
minimale bemoeienis van de staat; 
geen controle, noch op de leefsituatie, 
noch op het inkomen van de partner. 
Zeker is wel dat er ook dan mensen 
zullen zijn die uit de boot vallen. Het 
is duidelijk gebleken tijdens de 
voorbereiding van dit wetsontwerp: 
als de man 65 jaar is, krijgt hij ook in 
dat systeem 70%; heeft hij een 
jongere partner zonder inkomen, dan 
moet er toch iets gebeuren: dan zal 
er een aanvulling moeten komen. 
Wat dat betreft denk ik in dezelfde 
richting als de staatssecretaris. Naar 
onze mening zou het echter om een 
aanvulling moeten gaan, waarvan je 
kunt zeggen dat deze op verschillende 
manieren tot stand kan komen. 

Je kunt zeggen: dat doen wij dan 
door middel van een toeslag aan de 
partner. In feite is daarvoor gekozen 
in dit wetsvoorstel. Je zou ook 
kunnen zeggen - en dat heeft onze 
voorkeur - : de jongere partner heeft 
geen inkomen, wij beginnen met een 
aanvulling te geven tot 100% (in ons 
systeem tot 140%) en dat beschou-
wen wij als een eigen inkomen van 
die jongere partner. Dat wil zeggen 

dat je niet een toeslagsysteem gaat 
introduceren maar een eigen recht 
op inkomen voor een bepaalde groep 
die nu nog - gezien de situatie -
buiten de boot valt. 

Voorzitter! Het is duidelijk dat het 
wetsvoorstel dat wij nu behandelen 
niet in die richting gaat. De regering 
kiest voor een individueel stelsel van 
50-50% voor gehuwden - ik meen 
dat je zou moeten kiezen voor 
70-70% - en van 70% voor alleen-
staanden. Het 50-50%-stelsel is een 
formele deling van de AOW, meer is 
het niet, het is een boekhoudkundige 
individualisering, waarvan een 
heleboel mensen zich afvragen of die 
nu zo moet, wat die oplevert. De 
ongelijkheid blijft bestaan. Als men 
alleenstaande is, krijgt men namelijk 
70% en is men gehuwd dan krijgt 
men 50%. Als het bovendien om een 
jongere partner gaat, kiest de 
regering niet voor een systeem 
waarbij de jongere partner een eigen 
inkomen krijgt maar er moet een 
inkomenstoeslag komen. Dat is toch 
ook een rare situatie. Dat betekent 
dat de man die 65 jaar is geworden 
nu een toeslag voor zijn vrouw 
ontvangt. Ik weet niet of dat nu echt 
emancipatoir werkt. Het ontvangen 
van een toeslag voor je vrouw creëert 
toch een merkwaardige afhankelijke 
situatie. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat staat 
toch ook niet in het wetsvoorstel dat 
wij nu behandelen? 

Mevrouw Brouwer (CPN): Nee, 
natuurlijk staat het niet zo in het 
wetsvoorstel. Ik vertaal het alleen 
maar zo. 

De heer Linschoten heeft zojuist 
gezegd: laten wij ons eens voorstellen 
hoe dit wetsvoorstel straks in de 
praktijk gaat werken. Hoe gaat zo'n 
wetsvoorstel werken? 

Staatssecretaris De Graaf: Zoals u 
veronderstelt! 

Mevrouw Brouwer (CPN): Als u het 
daarmee eens bent, dan hoef ik dat 
verder niet meer uit te leggen. Ik 
denk dus, nogmaals, dat je zou 
moeten gaan in de richting van een 
eigen inkomen voor de jongere 
partner. Het moet een aanvulling op 
het inkomen van of een eigen 
inkomen zijn voor de jongere partner, 
te betalen aan die jongere partner; 
dat zou al een hele verbetering zijn. 

Er doet zich nog een andere 
complicatie voor: de toeslag wordt 
namelijk inkomensafhankelijk 
gemaakt. Dat is een zeer ver gaand 
voorstel in het kader van de AOW 
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Inkomensafhankelijkheid wordt - als 
ik het goed heb - nu voor het eerst 
geïntroduceerd in de AOW Ik vind 
dat een beetje vreemd. Op zichzelf 
heb ik principiële bezwaren daarte-
gen; die zal ik straks nog uitleggen. 

Ik vind echter ook de gedachten-
gang onlogisch. Waarom bij voor-
beeld wel gekeken naar het inkomen 
van de jongere partner (het gaat om 
een kleine groep, de staatssecretaris 
heeft dat zelf aangegeven), en 
waarom niet gekeken naar het extra 
inkomen van 65-plussers die een 
extra pensioen hebben, die misschien 
nog een baan hebben enzovoorts. 
Dat heeft geen gevolgen voor de 
hoogte van de AOW. Er is wel een 
verrekening met het pensioen, maar 
de AOW op zichzelf blijft volledig 
uitbetaald. Waarom nu het element 
van de inkomensafhankelijkheid hier 
introduceren? Dat is een eigenaardig 
systeem in de volksverzekering 
AOW, met alle consequenties van 
dien. 

Als die inkomensafhankelijkheid nu 
inderdaad wordt geïntroduceerd, ben 
ik het eens met de heer Linschoten 
wanneer hij zegt dat je niet weet hoe 
dit verder gaat uitwerken. Het 
betekent dus ook dat er extra 
controle moet komen, dat betekent 
dus het creëren van een nieuw 
apparaat, het aantrekken van 
ambtenaren die moeten controleren 
ook als dit over drie jaar wordt 
geïntroduceerd (dit in de richting van 
de fractie van de Partij van de 
Arbeid). 

Op zichzelf is dat uitstel van 
executie, maar het systeem blijft 
natuurlijk hetzelfde. lnkomensafhan-
kelijkheid betekent controle en 
bureaucratie. Bovendien zal inkomens-
afhankelijkheid ontmoedigend 
werken voor de zeer kleine groep 
oudere vrouwen die werkt. Dat geldt 
zeker voor de laagst betaalden. Ik 
heb de voorbeelden van de heer 
Linschoten niet nagerekend. Hij sprak 
over f 235 waarvan je 38 cent zou 
overhouden. Ik weet niet of die 
berekeningen kloppen. Wellicht kan 
de staatssecretaris daarop ingaan. 
Deze maatregel komt direct na de 
tweeverdienerswet. Wij hebben in 
januari gezien ... De heer Wöltgens 
ontkent dit, maar het is wel zo! Wij 
hebben in januari gezien dat bejaar-
den- of gezinsverzorgsters hun werk 
opzeggen, omdat zij bijna niets 
overhouden van hun inkomen. Dat 
systeem is uit den boze Het is een 
heel slechte zaak om dat systeem te 
introduceren. 

Bovendien kan straks nog worden 
gezegd - door de volgende staatsse-
cretaris of door deze; ik weet niet 
hoe het met de bezuinigingsronde voor 
1 986 gaat - dat de inkomenstoeslag 
niet alleen niet of slechts gedeeltelijk 
wordt toegekend als men een 
inkomen heeft. Men zou dan ook nog 
eens kunnen gaan bekijken of de 
jongere partner in staat was geeweest 
om een inkomen te verkrijgen door 
arbeid. Dat is de volgende stap! Dan 
zou dus kunnen worden gesteld dat 
een partner geen inkomenstoeslag 
krijgt, omdat de vrouw van 60 jaar 
niet voldoende haar best heeft 
gedaan om een eigen inkomen te 
verwerven! Men kan dan best vreemd 
kijken. Ik doel dan wederom op de 
heer Wöltgens. Hij zal echter net zo 
goed als ik weten dat zulke ideeën in 
de sociale zekerheid helemaal niet 
raar zijn. Ik noem in dit verband de 
voordeurdelers. Zo kan het ook bij de 
AOWers gaan. 

Wij zijn het met de VVD eens dat 
de inkomensafhankelijke toeslag niet 
goed is. Ik wil aan de VVD vragen, of 
het voor haar werkelijk gaat om de 
positie van de vrouwen. Gaat het 
wellicht in werkelijkheid om het 
ontlopen van extra kosten voor de 
werkgevers? Ik heb de indruk dat dit 
een zeer zwaarwegende factor is 
geweest voor de VVD, toen zij een 
aantal vrouwvriendelijke woorden 
over het katheder liet gaan! 

De heer Linschoten (VVD): Mevrouw 
Brouwer heeft dat debat eind vorig 
jaar zelf meegemaakt. Zij zal dan ook 
weten dat de rekening die het gevolg 
is van een en ander, vorig jaar al in 
dat wetsontwerp is betaald. Deze is 
niet betaald door werkgevers maar 
door de tweeverdieners, die 'geïndi-
vidualiseerd' te maken zullen krijgen 
met premieheffing. Daar ligt het 
prijskaartje van het al dan niet 
inkomensafhankelijk maken van een 
toeslagensysteem. Men moet hierbij 
niet denken aan de kringen van 
werkgevers of werknemers. Dat is 
wat al te ver gezocht! 

Mevrouw Brouwer (CPN): Als de 
premietoeslagen over een tijdje niet 
meer voldoende zijn en de werkgevers 
extra kosten krijgen, zal de VVD dus 
niet zeggen dat overgegaan moet 
worden tot inkomensafhankelijke 
toeslagen? 

De heer Linschoten (VVD): Dat is 
juist. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Prima. De 
heer Linschoten zegt nu dat naar de 
uitwerking van een wet moet worden 

gekeken. Daar ben ik het helemaal 
mee eens. Je moet kijken naar de 
effecten voor vrouwen met lage 
inkomens. Ik wacht dan wel gespan-
nen af, wanneer de fractie van de 
VVD met een voorstel komt tot 
herziening van de tweeverdienerswet. 
De VVD denkt immers aan de groep 
van vrouwen die het laagst betaald 
worden. De VVD moet dus snel zijn 
met een herziening van de tweever 
dienerswet. 

Ik wil nog kort ingaan op het 
argument van de heer Schutte. Hij 
stelde dat slechts een klein percenta-
ge van het aantal oudere gehuwde 
vrouwen werkt. Dan zou volgens de 
heer Schutte niet het argument naar 
voren gebracht moeten worden dat 
een en ander een ontmoedigende 
uitwerking heeft op de vrouwen die 
werken. Ik ben het met de heer 
Schutte eens dat slechts een klein 
percentage van het aantal gehuwde 
vrouwen van boven de 50 jaar werkt. 
Ik heb al gezegd dat het om zo'n 
9,5% gaat. 

Zelfs als het ontmoedigend werkt 
voor een kleine groep, moet je er 
rekening mee houden. Voor de rest 
schept de inkomensafhankelijkheid 
van de toeslag een basis voor een 
verdere verfijning van dit syteem. Ik 
heb zojuist ook al gezegd dat het 
natuurlijk niet onmogelijk is - ik neem 
aan dat de heer Schutte zich deze 
situatie ook kan indenken - dat de 
inkomensafhankelijke toeslag verder 
verfijnd gaat worden en dat er 
wellicht een situatie zal komen 
waarin een regering tegen een vrouw 
zal zeggen dat, als zij niet haar best 
heeft gedaan om te werken, zij dan 
ook geen toeslag krijgt. 

De heer Schutte (GPV): Ik geef even 
de grens aan die ik in mijn eerste 
termijn ook genoemd heb. lnkomens-
afhankelijkheid is in dit geval goed 
verdedigbaar, omdat het gaat om 
personen die niet een zelfstandig 
recht hebben op een uitkering en die 
zelfs niet pensioengerechtigd zijn. 
Dat is afhankelijk van het feit dat zij 
gehuwd zijn dan wel samenwonen 
met iemand die pensioengerechtigd 
is. Ik heb erbij gezegd dat ik het een 
inbreuk op het stelsel van de AOW 
zou vinden, als wij iets dergelijks 
zouden gaan toepassen op pensioen 
gerechtigden zelf. Daarligt voor 
mij een heel duidelijke grens. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dat is 
duidelijk. 

Voorzitter! Ik wil hier nog iets aan 
toevoegen ten aanzien van de kosten. 
Wij hebben - ik meen als enige 
fractie - gestemd tegen de gelijke 
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behandeling als het gaat om de 
betaling van de AOW-premie. Dat is 
eind vorig jaar gebeurd. Wij hebben 
dit niet gedaan, omdat wij vinden dat 
tegenover gelijke rechten geen 
gelijke plichten behoren te staan. Wij 
hadden echter het idee dat de 
opbrengst van die operatie niet ten 
goede zou gaan komen aan de 
individualisering van de AOW. De 
feiten hebben ons tot nu toe gelijk 
gegeven. Daarom ook kunnen wij 
hier met volle overtuiging verdedigen 
dat wij vinden dat er in de richting 
van echte individualisering gegaan 
moet worden. 

Dat wil zeggen, in de richting van 
70% AOW voor iedere man en 
vrouw. Wij kunnen natuurlijk een 
overgangsperiode krijgen. We 
kunnen bij voorbeeld beginnen met 
een verdeling van 50: 50. Een 
inkomensafhankelijke toeslag is 
echter financieel gezien niet nodig. 
De opbrengst is volgens ons voldoen-
de voor een operatie waarin de 
inkomensafhankelijke toeslag is 
verdwenen. 

Er zijn nu gelijke plichten opgelegd. 
Gelijke behandeling zou iets moeten 
zijn dat ook voordelen geeft, dat ook 
een goede naam krijgt en niet alleen 
een slechte naam. Tot nu toe zijn 
onder het motto van individualisering 
zware plichten opgelegd, maar van 
de rechten is niet veel overgebleven. 
Wat dat betreft, hopen wij dat de 
Kamer het voorstel in goede zin zal 
wijzigen. 

D 
De heer W i l l e m s (PSP): Voorzitter! 
Ik heb niet alleen een paar moties, 
maar ik waarschuw er ook vast voor 
dat mijn amendement 12 bladzijden 
omvat. Daar kom ik straks echter op. 

Het debat dat wij hier vandaag 
voeren, gaat over de gelijke behan-
deling in de AOW. Uit de vele 
artikelen die hier al over geschreven 
zijn en uit de betogen van de 
sprekers voor mij, blijkt ook al dat dit 
debat voor de toekomst van de 
sociale zekerheid in Nederland van 
groot belang is. Het is het eerste 
wetsvoorstel waarin de gelijkberech-
tiging van mannen en vrouwen 
definitief geregeld moet worden. 

Aan de orde is dan ook de vraag of 
er een forse stap voorwaarts gezet 
gaat worden naar de door velen 
gewenste economische en financiële 
zelfstandigheid van individuen, naar 
een drastische vermindering van de 
betekenis van de burgerlijke staat 
van individuen voor het betalen van 

belastingen en premies en het 
ontvangen van uitkeringen. Met 
andere woorden, het gaat om de 
vraag of het begrip individualisering 
een zodanige invulling en betekenis 
krijgt dat de mens ook werkelijk als 
een zelfstandig individu beschouwd 
gaat worden en niet als de helft van 
een stel. 

Bij het betalen van premies blijkt 
die individualisering in de praktijk op 
niet al te veel moeilijkheden te 
stuiten. Wij hebben dat in december 
in de Kamer mogen meemaken. 

Ook bij het uitbetalen van loon 
voor een verrichte arbeidsprestatie is 
de financiële zelfstandigheid van een 
individu nauwelijks ter discussie. Er 
zijn mij ten minste geen voorbeelden 
bekend waarbij de hoogte van het 
loon afhankelijk werd gesteld van de 
inkomsten van partners. Bij het 
betalen van belastingen ligt het al 
een stuk moeilijker maar zeker als het 
gaat om uitkeringen is het tot nu toe 
niet mogelijk gebleken in alle 
regelingen, met name de volksverze-
keringen, die financiële onafhankelijk-
heid te waarborgen. In de bijstand is 
het zelfs nooit het geval geweest. 

Vandaag dreigt ook in de AOW de 
financiële afhankelijkheid van 
partners de hoogte van de uitkering 
te gaan bepalen. Veel fracties zijn 
van mening dat de volwaardige, 
zelfstandige rechten en uitkeringen 
op termijn moeten worden geregeld 
en zien daarom de regeringsvoorstel-
len als tijdelijke regelingen. Maar de 
regering blijkt er heel anders over te 
denken. De voorgestelde toeslagenre-
geling zou wellicht een ander 
karakter kunnen krijgen na verloop 
van jaren maar waaruit dat andere 
karakter dan bestaat, blijft in de 
memorie van toelichting rijkelijk 
vaag. Het gaat wat de regering 
betreft, als ik het goed begrijp, om 
tamelijk definitieve regelingen, al of 
niet onder te brengen in de Wet 
gezinstoeslagen. Daarmee wordt 
echter het individualiseringsprincipe, 
althans in de ruime zin opgevat, 
waarbij mensen volstrekt onafhanke 
lijk van het inkomen van partners een 
uitkering krijgen waarvan men in 
principe zelfstandig kan leven, 
ernstig op de tocht gezet. 

Erkent de regering dat aan het 
begrip individualisering in de sociale 
zekerheid het meest volwaardig recht 
zou worden gedaan, indien aan ieder 
individu een zelfstandige uitkering, 
waarvan men onafhankelijk van 
anderen economisch kan functione-
ren, zou worden verstrekt? De nu 
voorgestelde verzelfstandiging van 

rechten voldoet daar niet aan. Het 
lijkt mij - daarmee steun ik duidelijk 
op de standpunten van de Emancipa-
tieraad en talloze vrouwenorganisa-
ties - dat over die interpretatie 
weinig misverstand kan bestaan. Ik 
meen dat ik mij zelfs kan beroepen 
op het standpunt, dat de regering in 
het concept-beleidsplan emancipatie 
heeft neergelegd. 

Een dergelijke werkelijke individu-
alisering kan worden bereikt door aan 
iedere bejaarde die de 65-jarige 
leeftijd heeft bereikt aan AOW-uitke-
ring te verstrekken ter hoogte van 
70% van het minimumloon, althans 
op netto-basis, dezelfde uitkering die 
nu aan alleenstaanden en samenwo-
nende ongehuwden wordt verstrekt. 
De laatste groep, de ongehuwd 
samenwonende bejaarden, zal 
voorlopig haar zelfstandige rechten 
behouden. In de memorie van 
toelichting stelt de staatssecretaris 
dat daarover nadere voorstellen te 
verwachten zijn, die echter op hun 
vroegst op 1 januari 1986 tot 
wijziging zullen leiden. 

Niet overgenomen is de suggestie 
van mijn fractie om de bestaande 
rechten van ongehuwd samenwonen-
den te handhaven en ook de gehuwde 
bejaarden op die manier te gaan 
behandelen. Dat zou nu meteen 
kunnen; zeker zou het op termijn 
kunnen. De samenwonende bejaarden 
dreigen nu toch - die onzekerheid 
laat de staatssecretaris bestaan - per 
1 januari aanstaande met een fikse 
inkomensachteruitgang te maken te 
krijgen. Ik zou daarover van de 
staatssecretaris graag iets meer 
duidelijkheid krijgen. Naar welke 
voorstellen gaan zijn gedachten 
eigenlijk uit? Deelt hij mijn conclusie, 
dat aanvaarding van die voorstellen 
voor hen uiteindelijk tot consequentie 
zal hebben, dat zij van een inkomen 
van ongeveer f 2 0 0 0 netto samen 
naar ongeveer f 1450, de gehuwden-
norm, zullen teruggaan? 

Ik acht een achteruitgang van ruim 
f 5 0 0 per maand onaanvaardbaar. In 
een motie wil ik daarom alsnog de 
suggestie doen, de bestaande 
rechten van ongehuwd samenwonen-
de bejaarden onaangetast te laten, 
ook na komend jaar, en de regering 
te verzoeken, haar beleid ten aanzien 
van de AOW voor de gehuwden 
zodanig in te vullen, dat gehuwde 
bejaarden in hun positie aan de 
ongehuwd samenwonenden gelijkge-
steld zullen worden. Dat is dus het 
omgekeerde van wat de regering van 
plan is. 
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De Voorzitter: Door het lid Willems 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat ongehuwd 
samenwonende bejaarden een 
individueel recht hebben op ieder 
hun AOW-uitkering van 70% van het 
minimumloon; 

van mening, dat de huidige regelingen 
met betrekking tot de ongehuwd 
samenwonende bejaarden het meest 
tegemoetkomen aan een conform de 
derde richtlijn van de EG geïndividua-
liseerde structuur van de AOW; 

van mening, dat gehuwde bejaarden 
eenzelfde recht op AOW moeten 
krijgen als ongehuwd samenwonende 
bejaarden; 

verzoekt de regering, de bestaande 
rechten van ongehuwd samenwonen-
de bejaarden onaangetast te laten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ik wil de heer Willems iets vragen. 
Zie ik het goed als ik concludeer dat 
de wens die in de motie wordt 
uitgesproken niet door de regering 
kan worden ingewilligd als uitvoe-
ringsmaatregel van de wet? 

De heer Wi l lems (PSP): Als ik het 
goed begrepen heb, maar het is 
technisch nog niet helemaal duidelijk, 
heeft de regering het voornemen om 
per 1 januari 1986 iets te doen aan 
de positie van de ongehuwden. Mijn 
voorstel, neergelegd in de motie, is 
dat voornemen achterwege te laten 
en de positie van ongehuwden te 
laten zoals zij is. 

De Voorzitter: Nu wil ik het eerst 
hebben over de situatie voor 1985. 
Als het wetsvoorstel hier wordt 
aangenomen, en in de Eerste Kamer, 
en het verschijnt in het Staatsblad, 
dan staan de rechten van ongehuwd 
samenwonenden toch vast? Dat 
wordt dan voor het jaar 1 985 toch 
niet overgelaten aan een uitvoerings-
maatregel? 

De heer Wi l lems (PSP): Nee, dat is 
juist. 

De Voorzitter: Dan wil ik u het 
volgende in overweging geven. Deze 
motie wordt in stemming gebracht 
vóór de stemming over de amende-
menten en het wetsvoorstel. Wanneer 
deze motie wordt aangenomen, dan 
betekent dat een uitnodiging van de 
Kamer de beraadslaging alsnog te 

schorsen en de regering te vragen 
een nota van wijziging in te dienen. 

Wanneer het wetsvoorstel, op dit 
punt ongewijzigd, is aangenomen, 
dan heeft de motie, althans voor 
1985, haar bestaansrecht verloren. 
Zij kan dan worden ingetrokken, want 
zij komt als mosterd na de maaltijd. 

Daarom, van tweeën een, of de 
tekst wordt aangepast en het wordt 
een verzoek voor 1986 aan de 
regering, of iets dergelijks, of de 
tekst blijft ongewijzigd, maar dan 
besluiten wij nu dat de motie in 
stemming komt vóór de stemming 
over de artikelen en amendementen. 

De heer Wi l lems (PSP): Misschien 
begrijp ik het niet helemaal. Ik wil mij 
daar nog nader over beraden. Het is 
mijn bedoeling dat de motie iets zegt 
ove' de stellingname van de regering 
nadat dit wetsvoorstel is afgerond. 

De Voorzitter: Dan meen ik dat u de 
tekst moet wijzigen. 

De heer Wi l lems (PSP): Het is 
mogelijk dat die op dat punt ondui-
delijk is. 

De Voorzitter: Dan vraag ik u de 
motie nu nog niet in te dienen, maar 
dat eventueel in tweede termijn te 
doen. 

De heer Wi l lems (PSP): Daar kunt u 
dan verzekerd van zijn. Ik zal bekijken 
of de formulering nog iets duidelijker 
kan. 

De Voorzitter: Dank u wel. 

De heer Wi l lems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit punt heeft in de 
discussie in elk geval een rol gespeeld. 
In het wetsontwerp zoals het nu voor 
ons ligt komt het nog niet voor. Ik zie 
nu even af van het amendement Leer-
ling, dat juist het tegenovergestelde 
wil bereiken. Het gaat mij dus om de 
verdere uitwerking in de toekomst. 

De voorstellen die mijn fractie in 
de schriftelijke voorbereiding heeft 
gedaan om veel nadrukkelijker de 
individuele 70%-uitkering voor de 
AOW tot uitgangspunt te nemen, dus 
de uitkering voor de ongehuwden, 
alleenstaand of samenwonend, zijn 
door de regering niet overgenomen. 
Vrijwel geen enkele andere fractie 
heeft de mogelijkheden voor individu-
ele 70%-uitkeringen onderzocht of 
fundamenteel aan de orde gesteld. 
Tot mijn tevredenheid stel ik vast dat 
dit in het debat hier wel is gebeurd. 
In de schriftelijke voorbereiding heeft 
men er nauwelijks aandacht aan 
besteed. Naar mijn idee is het wel de 
wenselijkheid ervan uitspreken, maar 
toch snel, op basis van zeer summiere 

gegevens en wellicht, zoals de heer 
Linschoten doet, op grond van de 
budgettaire realiteit, een dergelijke 
systematiek onhaalbaar verklaren, 
wel wat te vlug geconcludeerd. Is het 
werkelijk zo onhaalbaar en onbetaal-
baar? 

Ik heb die 70%-uitkering voor 
iedere bejaarde wel nadrukkelijk in 
de schriftelijke voorbereiding aan de 
orde gesteld. Ik heb daarbij een groot 
aantal suggesties gedaan om de 
financiering van zo'n ongetwijfeld 
duurder stelsel rond te krijgen. De 
regering heeft op al onze vragen in 
veel gevallen een uitvoerig antwoord 
gegeven. Het relativeren van de 
kosten die met deze strikte individua-
lisering gepaard zouden gaan ging 
zelfs zo ver dat de regering nog in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag een aantal nieuwe kosten heeft 
moeten opvoeren, wellicht in een 
poging te voorkomen dat deze strikte 
individualisering te goedkoop uit zou 
vallen. In deze nota duikt bij voorbeeld 
plotseling de financieringsnorm op 
als een nieuwe post van maar liefst 
650 miljoen gulden. Het door mij 
voorgestelde stelsel zou dat als 
onkosten met zich brengen. Tot aan 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag was daarover nog niet 
gerept. 

Ik wil allereerst nogmaals uiteenzet-
ten welke effecten te verwachten 
zouden zijn als tot volledige individu-
alisering van de AOW zou worden 
overgegaan. Uitgangspuntvan mijn 
fractie is daarbij dat ieder individu 
boven de 65 jaar voor een zelfstandige 
uitkering van ongeveer f 1085 in 
aanmerking zou komen, ongeacht de 
burgerlijke staat, de vorm van wonen, 
de inkomens van eventuele partners 
en dergelijke. 

Een dergelijk systeem - overigens 
buitengewoon inzichtelijk, eenvoudig 
en gemakkelijk uit te voeren - kost 
meer geld. Om in termen van de 
regering te spreken: twee gehuwde 
bejaarden krijgen niet 100%, maar 
140% te zamen. De kosten van een 
dergelijke individualisering werden 
aanvankelijk geschat op ongeveer f 3 
mld. per jaar, extra en structureel. 

Terecht wees de Emancipatieraad 
erop, dat het bedrag, dat door de 
individualisering van de premieheffing 
bespaard zal worden, wel van die 
kosten afgetrokken moet worden. 
Daarom resteerde een nieuw te 
financieren bedrag van rond f2 ,5 
mld. Dit bedrag komt in de vorm van 
hogere uitkeringen bij bejaarden 
terecht. De noodzaak van hogere 
uitkeringen is op zich zelf genomen 
al aanwezig. 
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Wil lems 

Vorige week nog stuurden bewo-
nersraden van een bejaardenhuis in 
Amsterdam ons nog een klemmende 
brief, waarin de steeds nijpender 
wordende inkomenspositie van 
bejaarden voorgerekend werd. De 
AOW-uitkering is net als de andere 
minimumuitkeringen, bepaald geen 
vetpot. Ik laat dit nu verder buiten 
beschouwing, omdat vandaag 
vooralsnog gesproken moet worden 
over het individualiseren van de 
AOW-uitkering, en niet over de op 
zich zelf noodzakelijke verhoging. 

Meer uitgaven aan AOW-uitkerin-
gen vloeien echter voor een deel 
weer terug naar de overheid. 
Daarover eerst enkele opmerkingen. 
De regering schat het bedrag dat 
terugvloeit naar de overheid op 
ongeveer f 2 0 0 min., bestaande uit 
f 1 55 min. minder huursubsidie, f 3 0 
min. minder aan eenmalige uitkerin-
gen, f 5 min. hogere inkomsten via de 
eigen bijdrage van bejaarden aan 
door de AWBZ gefinancierde 
instellingen. Er zijn echter meer 
posten, die direct terugvloeien naar 
de staatskas dan wel in verminderde 
uitgaven tot uitdrukking komen. 

Allereerst is er de verhoogde 
opbrengst in het kader van de 
ziektekostenverzekering, ledere 
bejaarde kan bij een individuele 
uitkering immers ook individueel 
premie voor de ziektekostenverzeke-
ring betalen. Kan de regering 
aangeven, in welke orde van grootte 
deze verhoogde premie opbrengst 
zal zijn? 

Verder zal minder uitbetaald 
behoeven te worden aan bijstandskos-
ten, vooral extra bijstandsverlening 
voor bijzondere kosten, indien de 
bestedingsmogelijkheden van 
bejaarden vergroot worden. De 
bejaarden, die in een bejaardenoord 
verblijven, brengen nu te zamen 
ongeveer f 1,8 mld. aan eigen 
bijdrage voor hun verzorging op. 
Onder die bejaarden is een aantal 
- ongeveer 20000 - gehuwde 
bejaarden. Indien zij op basis van te 
zamen 140% eigen bijdragen gaan 
betalen, zal dat bedrag van f 1,8 mld 
aan eigen bijdrage aanzienlijk hoger 
worden. Ook hier de vraag aan de 
staatssecretaris, is welke orde van 
grootte deze extra opbrengst zal zijn. 

Het is maar een drietal posten, dat 
overigens ook door mij in de schrifte-
lijke voorbereiding genoemd is, maar 
niet beantwoord, dat bij voorbeeld 
niet is meegeteld aan de kant van de 
baten, maar wel zijn effecten op de 
rijksbegroting zal uitoefenen. Er zijn 

meer inverdieneffecten te verwach-
ten. 

Ik verwijs nogmaals naar het 
rapport Kosten en financiering van 
bejaardenvoorzieningen 1981-1991 
van het Sociaal en cultureel planbu-
reau, waarin een van de hoofdconclu-
sies luidt dat naarmate het inkomen 
van bejaarden toeneemt, door het 
relatief hoge inkomen steeds minder 
gebruik zal behoeven te worden 
gemaakt van allerlei van overheidswe-
ge gesubsidieerde voorzieningen. Ik 
denk aan gezinshulp, bejaardenhulp. 

Tot tweemaal toe heb ik een 
uitgebreid commentaar gevraagd van 
de regering op dat rapport, maar niet 
gekregen. De regering volstaat 
gewoon met de opmerking, dat de 
AOW niet gebruikt moet worden om 
de functie van specifieke voorzienin-
gen over te nemen. Dit staat op blz. 7 
van de nota naar aanleiding van het 
eindverslag. Daar gaat het echter 
niet om. Het gaat niet om het 
overnemen van de functie, het gaat 
om het effect op het gebruik van die 
voorzieningen. 

De staatssecretaris schat de 
uitvoeringskosten met 10 è f 15 min. 
minder in, wanneer op het door de 
PSP voorgestelde systeem wordt 
overgegaan. Dit bedrag betreft 
precies de extra kosten, die hij moet 
maken om zijn zeer ingewikkelde 
systeem en technisch veel moeilijker 
uitvoerbaar systeem uit te voeren. 
Naast deze extra kosten, die bespaard 
zouden worden zijn er ook besparings 
kosten, omdat het door ons voorge-
stelde systeem een stuk eenvoudiger 
uit te voeren is dan het huidige. 

In feite gaat het dan immers om 
één standaarduitkering die ongeacht 
de burgerlijke staat of geslacht, dan 
iedereen boven de 65 jaar wordt 
uitbetaald. Eenvoudiger kan het niet. 
Er moeten dus zonder twijfel grotere 
besparingen op de uitvoering 
plaatsvinden dan de staatssecretaris 
in zijn antwoord suggereert. Al met al 
moet het bedrag van f 2 0 0 min. aan 
overige inverdieneffecten, dat de 
staatssecretaris in zijn overzicht 
presenteert, aanzienlijk opgehoogd 
worden. 

Daarmee zijn wij er nog niet. In 
hetzelfde schema staan de financie-
ringskosten opgevoerd aan de 
lastenkant: Het betreft hier een bedrag 
van f 6 5 0 min. 

Niet wordt door de staatssecretaris 
vermeld dat deze financieringskosten 
niet structureel zijn, doch eenmalig. 
In feite mogen deze kosten dan ook 
niet in de uiteindelijke premiestelling 
worden verdisconteerd. Structureel 

bezien liggen de kosten van de 
financiering van de geïndividualiseer-
de AOW dan ook f 6 5 0 miljoen lager. 
Hoewel de extra kosten van een 
volledig geïndividualiseerde AOW 
dus een stuk lager liggen dan 
aanvankelijk werd voorgespiegeld, 
blijven er natuurlijk extra kosten. In 
mijn bijdrage tot nu toe heb ik een 
tweetal financieringsbronnen 
daarvoor genoemd, namelijk het 
afschaffen van de maximum premie-
grenzen en voor het overige zo nodig 
premieverhoging. 

Ik acht het afschaffen van de 
maximumpremiegrenzen ten behoeve 
van de AOW een acceptabele en 
rechtvaardige zaak. Het gaat er in dat 
verband om dat mensen met een 
inkomen boven f63 .000 per jaar over 
wat zij meer verdienen premie 
betalen, onder andere voor de AOW. 
Ik acht het niet meer dan rechtvaardig 
dat met name de mensen met de 
hoge inkomens een extra bijdrage 
leveren aan de sociale zekerheid, te 
meer daar zij wat dit betreft tot nu 
toe behoorlijk ontzien zijn. Ik wil 
hierover een motie aan de Kamer 
voorleggen. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat een geïndividuali-
seerde AOW hogere uitgaven voor 
de AOW met zich brengt; 

overwegende, dat het bestaan van 
maximumpremiegrenzen voor 
volksverzekeringen in strijd is met het 
principe van een evenredige, aan het 
inkomen gerelateerde, premie-af-
dracht; 

verzoekt de regering, voorstellen te 
ontwikkelen om de maximumpremie 
grenzen in de volksverzekeringen op 
te heffen en de daardoor vrijkomende 
middelen aan te wenden voor 
verdergaande individualisering van 
de AOW, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 21 (18 515). 

De heer Linschoten (VVD): Heeft de 
heer Willems uitgerekend hoeveel hij 
te kort komt als hij wil realiseren wat 
hij nu voorstelt? 

De heer Wi l lems (PSP): Ik maak de 
rekensom af, mijnheer Linschoten. 
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De opbrengst van de afschaffing 
van de maximum premiegrenzen 
levert ongeveer f 1 miljard op. Het 
resterende bedrag zal uiteindelijk 
door een geringe premieverhoging 
van de AOW opgebracht kunnen 
worden. 

De heer Linschoten (VVD): f 500 
miljoen. Dat is net zoveel als de 
individualisering zelf. 

De heer Wi l lems (PSP). Nee, die 
kost in totaal f 3 miljard. 

De heer Linschoten (VVD): De 
complete individualisering van 
premies heeft f 538 miljoen extra in 
het laadje gebracht. Wat u voorstelt 
is om nogmaals een premieverhoging 
van f 5 0 0 miljoen de mensen in 
rekening te brengen. Heb ik dat goed 
begrepen? 

De heer Wil lems (PSP): Ik kom op 
een iets lager bedrag. Als je het in 
premieverhoging omzet gaat het om 
ongeveer een half procent voor de 
AOW. Ik vind het op zichzelf goed 
bespreekbaar, maar het is van belang 
het eens te worden over deze cijfers. 
Je kunt ook komen tot een gediffe-
rentieerde premieverhoging, door 
boven een bepaalde grens het 
percentage hoger te maken. Je kunt 
een en ander wat mij betreft ook 
doen via extra belastingmiddelen. Op 
zichzelf is de dekking aanzienlijk 
lager dan de 3 miljard die de regering 
voorstelt. 

Ik ben van mening dat je dan 
de afweging moet maken of je een 
premieverhoging, een belastingverho-
ging of inverdieneffecten over hebt 
voor een dergelijke individualisering 
van de AOW. Ik heb van de heer 
Linschoten begrepen dat hij om 
budgettaire redenen het niet eens is 
met een dergelijke vergaande 
individualisering. Ik heb proberen aan 
te geven dat, mits je de juiste 
politieke keuzen maakt, die verder-
gaande individualisering haalbaar en 
betaalbaar is. 

Voorzitter! Daarmee is in feite de 
financiering van de geïndividualiseer-
de AOW rond. Ik zie dan verder af 
van maatregelen, die in de sfeer van 
de aanvullende pensioenen genomen 
zouden kunnen worden. Het zal niet 
onbekend zijn, dat mijn fractie een 
fors overheidsingrijpen in het doolhof 
van de 1200 bestaande pensioenver-
zekeringen voorstaat. In feite zou 
nationalisatie van de bestaande 
pensioenfondsen moeten plaatsvin-
den. Afgezien van de economische 
voordelen die het beschikken over 

het gigantische vermogen van de 
pensioenfondsen mee zou brengen, 
zouden er dan mogelijkheden 
bestaan om enige stroomlijning in de 
nu bestaande regeling aan te 
brengen. Uiteindelijk zou dat kunnen 
leiden tot een gegarandeerd inkomen 
voor iedereen van netto 70% van het 
laatstverdiende inkomen. De 
politieke wil om daartoe over te gaan 
ontbreekt, hoewel de voordelen 
daarvan eigenlijk door niemand 
ontkend worden. 

Voorzitter! Ik heb wat langer bij de 
financiering stilgestaan, omdat deze 
als een belangrijk obstakel door velen 
wordt aangevoerd om tot een echte 
individualisering over te gaan. Ik acht 
een zelfstandige AOW-uitkering aan 
iedereen het rechtvaardigste en het 
eenvoudigste. Het doet ook als enige 
systeem recht aan het principe van 
de individualisering. 

Alle andere systemen waarover wij 
vandaag spreken of gesproken 
hebben brengen onvermijdelijk een 
financiële afhankelijkheid van 
anderen met zich. Dat zou in de 
sterkste mate gelden indien de 
inkomensafhankelijkheid in de AOW 
werd doorgevoerd. Het geldt echter 
ook al indien een AOW op basis van 
het 50-50-principe werd geaccep-
teerd. Ook dan is het gezinsverband 
uitgangspunt van het denken. Van 
een 50%-uitkering kan immers niet 
economisch zelfstandig geleefd 
worden. 

Een dergelijk systeem met de 
bijbehorende toeslagen impliceert de 
noodzaak van controles, het wroeten 
in het privéleven van anderen dan de 
AOW-gerechtigde en de afhankelijk-
heid van de hoogte van de AOW-uit-
kering en het bestaan van een ander. 
Dat heeft niets te maken met het 
beschouwen van een mens als een 
zelfstandig individu, maar alles met 
het principe dat mensen geacht 
worden in beginsel met hun tweeën 
hun leven door te brengen, het 
gezinsdenken dus. In feite wordt 
daarmee in de AOW nog meer het 
minimumbehoeftecriterium inge-
voerd, het bijstandsidee, en minder 
het volksverzekeringskarakter. 

Wie vandaag niet kiest voor een 
volledig geïndividualiseerde AOW is 
niet bereid, ernst te maken met de 
gelijkberechtiging van vrouwen en 
mannen. Vandaag kiezen voor de 
50-50-systematiek betekent prak-
tisch, dat op termijn in alle overige 
regelingen eenzelfde systeem, 
inclusief gezinstoeslagen, doorge-
voerd zal worden. Dat is dan een 
nieuwe bijdrage aan het verder 

verankeren van de financiële afhanke-
lijkheid van individuen. Dat ligt in het 
verlengde van hetgeen in de belasting 
recentelijk nog is vastgelegd met de 
tweeverdienerswet. Het ligt in het 
verlengde van de voordeurdelersrege-
ling en in het verlengde van de 
bestaande bijstandsregelingen. Dat 
soort regelingen werken in de 
huidige machtsverhoudingen 
systematisch in het nadeel van 
vrouwen. Zo zal zich ook hier het 
verschijnsel voordoen, dat vrouwen 
hun baan beter kunnen opzeggen, 
omdat het aanhouden daarvan ten 
koste gaat van de toeslag van de 
mannen. De problemen zijn nu al 
onoverzienbaar. De oplossing kan 
alleen door een strikte individualise-
ring worden geboden. 

Met het voorgaande heb ik 
aangegeven, dat de strikt individuele 
uitkeringsrechten in de AOW met 
uitkeringen ter hoogte van 70% van 
het minimumloon in principe betaal-
baar zijn, maar het vereist wel een 
aantal politieke keuzen om het ook te 
doen. In dit geval moeten hogere 
inkomens meer bijdragen aan de 
oudedagsvoorzieningen. Om dat te 
bereiken, was ik voornemens een 
amendement in te dienen, om de 
geïndividualiseerde 70%-uitkering te 
regelen. Dat amendement blijkt zeer 
groot in omvang te zijn. Het beslaat 
bijna twaalf pagina's. Vrijwel elk 
artikel van het voorliggende wets-
ontwerp blijkt immers gewijzigd te 
moeten worden. Wat zou resteren 
was echter wel een zeer eenvoudige 
en inzichtelijke wet. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Maar wel 
twaalf pagina's! 

De heer Wi l lems (PSP): Daar ging 
het om. Dat vrijwel elk artikel 
gewijzigd moet worden om strikt 
individuele rechten te creëren geeft 
ook aan, hoe weinig het aan de orde 
zijnde wetsontwerp met geïndividua-
liseerde rechten te maken heeft. Het 
is vergeven van de regelingen die 
betrekking hebben op het bestaan en 
de eventuele inkomsten van partners. 
Het is een buitengewoon ingewikkeld 
en onoverzichtelijk geheel dat, zoals 
gebruikelijk, op geen enkele manier 
rekening houdt met de belangen van 
de gebruikers zelf. Zij zijn immers 
gebaat bij een eenvoudige en 
duidelijke structuur van de AOW-uit-
kering. Was niet - de heer Linschoten 
memoreerde het ook nog - de hele 
stelselwijziging van de sociale 
zekerheid inclusief de AOW feitelijk 
bedoeld om het bestaande systeem 
sterk te vereenvoudigen? Het 
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omgekeerde dreigt te gebeuren. Aan 
het doolhof van regelingen, dat had 
moeten leiden tot een eenvoudig 
kruiswoordraadsel, wordt een nieuw 
cryptogram voor geoefenden 
toegevoegd. 

De wijziging van het wetsvoorstel 
in de zin die ik heb omschreven, 
waarin de 70%-uitkering voor 
iedereen zou worden geregeld, leidt 
tot een zeer eenvoudige en overzich-
telijke regeling. Er zijn immers 
slechts twee criteria: de leeftijd van 
65 jaar en een vast aan het minimunv 
loon gerelateerde uitkering. Toch heb 
ik mijn amendement om dat te 
bereiken nog niet ingediend. In de 
praktijk ontstaan problemen. Het 
volledig individualiseren van de AOW 
levert immers problemen op zolang 
niet alle andere rereglingen geïndivi-
dualiseerd zijn. 

In het onderhavige geval zou het 
bij voorbeeld betekenen, dat de nog 
niet 65-jarige partner van een 
bejaarde naar de bijstand zou 
moeten voor een aanvulling op de 
70%-uitkering van degene die 
AOW-gerechtigd is. De bijstand is in 
het geheel niet geïndividualiseerd. Zij 
kent een vermogens- en inkomens-
toets, kortom dezelfde afhankelijkhe-
den als wij in de AOW juist willen 
vermijden. Een logische consequentie 
is, dat volledige individualisering van 
de AOW pas tot haar volle recht 
komt wanneer ook de bijstand 
volledig geïndividualiseerd is en de 
eventuele partners een eigen 
zelfstandige bijstandsuitkering 
zouden krijgen, waardoor zij niet 
afhankelijk zijn van de AOW-gerech-
tigden waarmee zij, al of niet 
gehuwd, samenwonen. Ik vind dat 
die individualisering van de bijstand 
dan ook bij de discussie over de 
stelselwijziging in de sociale zekerheid 
moet worden betrokken. Om dat te 
bereiken, dien ik een motie in. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat een AOW stelsel 
met kostwinnerstoeslagen uit 
emancipatoire redenen ongewenst 
is; 

van mening, dat gestreefd moet 
worden naar een volledig geïndividu-
aliseerd AOW-stelsel, waarbij 
iedereen vanaf 65 jaar recht heeft op 

een AOW-uitkering ter hoogte van 
ten minste 70% van het netto 
minimumloon; 

van mening, dat daarnaast een 
oplossing gevonden moet worden 
voor partners van AOW-gerechtigden 
die zelf geen (voldoende) inkomen 
hebben, door ook hun rechten op 
sociale zekerheid te verzelfstandigen; 

verzoekt de regering, in het kader 
van de herziening van het stelsel van 
sociale zekerheid ook de verzelfstan-
diging van de bijstandsregelingen te 
betrekken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 2 2 ( 1 8 515). 

De heer Wi l lems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! In afwachting van die 
uiteindelijke individualisering moet er 
een tijdelijke oplossing worden 
gevonden. Dat is één van de zaken, 
die vandaag zeer centraal staat. Die 
tijdelijke oplossing moet worden 
gevonden omdat juist door het 
huidige op het kostwinnersprincipe 
geënte stelsel de voorstellen, die 
daarvoor te doen zijn, altijd iets 
tegenstrijdigs houden. De heer 
Linschoten stelt terecht voor, de 
inkomensafhankelijkheid uit de wet 
te halen door aan gehuwde bejaarden 
meteen de gehuwden-uitkering te 
geven. 

Op zichzelf is dat echter in strijd 
met het individualiseringsprincipe. 
Waarom trouwens alleen aan 
gehuwden? Ik zou daarop graag van 
de heer Linschoten een antwoord 
willen hebben. Sinds wanneer werpt 
de VVD zich op tot beschermengel 
van het huwelijk? Het is een onont-
koombaar dilemma om aan de ene 
kant te willen individualiseren en aan 
de andere kant de hoogte van de 
uitkeringen afhankelijk te maken van 
de burgerlijke staat. Toch is het 
voorstel van de heer Linschoten 
minder slecht dan het regeringsvoor-
stel. In combinatie met een zelfstan-
dige geïndividualiseerde 70%-uitke-
ring voor iedereen boven de 65 jaar 
- wat door mijn amendement zou 
kunnen worden bereikt - zou dat 
tijdelijk kunnen worden geaccepteerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Niet alleen 
de inkomensafhankelijkheid is een 
probleem. Het probleem ontstaat al 
zodra gekozen wordt voor een 
50-50-systematiek en de daarbij 
behorende toeslagen. Het werken 
met toeslagen brengt, hoe men het 
ook wendt of keert, altijd met zich 
mee dat de hoogte van de uitkering 

van de één bepaald wordt door het 
inkomen van de ander. Het doet er 
dan niet toe of de overgangstermijn 
3, 5 of 8 jaar is. Het resultaat blijft 
een toeslagensysteem. Het niet op 
termijn stellen van de toeslagenrege-
ling - geen datum noemen waarop 
de bijstand volledig geïndividualiseerd 
zal zijn - betekent dat in de huidige 
maatschappelijke machtsverhoudin-
gen deze AOW regeling ten nadele 
van vrouwen zal uitpakken. Het zullen 
vooral de vrouwen zijn die zich voor 
de vraag zien gesteld of een betaalde 
baan nog zin heeft gelet op de 
toeslag van de partner. De volksver-
zekering AOW wordt dan omgezet in 
een veredelde bijstandsregeling, een 
minimumbehoeften-regeling. Dat 
staat haaks op de emancipatiedoel-
stellingen van het kabinet. 

De vrouwenbeweging kan geen 
slechtere dienst bewezen worden 
dan door de gezinsmoraal en de 
wederzijdse afhankelijkheid definitief 
in de wet te verankeren. Als dat de 
uitwerking van de derde EG-richtlijn 
in Nederland is, ziet het er voor het 
emancipatiebeleid in Nederland en 
de ontwikkeling van zelfstandige 
rechten voor vrouwen somber uit. De 
afloop van dit debat zal daarvoor zeer 
bepalend zijn. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 
- hoofdstuk X I I (Verkeer en 
Waterstaat ) van de ri jksbegroting 
voor 1985 (18600X11) ; 
- de begroting van het Staatsvis-
sershavenbedrijf te U m u i d e n 
voor 1985(18600-1) 

en van: 
- de motie-Tommel/Wil lems over 
het doen naleven van de wettelijk 
vastgestelde maximumsnelheid van 
motorvoertuigen (18 605, nr. 6) ; 
- de motie-Castricum over de 
concurrentiepositie van het openbaar 
vervoer (18 600-XII, nr. 36); 
- de motie-Castricum over de inzet 
van extra personeel voor toezicht en 
controle (18 600 XII, nr. 37), 
- de motie-Tommei over de infrastruc-
tuur van havens en scheepvaartwegen 
(18600X11, nr. 38); 
- de motie-Van Es over de tarieven 
van het openbaar vervoer (18 600-XII, 
nr. 40) ; 
- de motie-Lankhorst over de 
consequenties van verhoging van de 
tarieven van het openbaar vervoer 
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voor de verkeersveiligheid van 
scholieren (18 600X11, nr. 41) ; 
- de motie-Ubels-Veen/Scholten 
over terugdringen van het aantal 
verkeersslachtoffers (18 600X11, nr. 
42). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
De heer Castricum (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben beide bewinds-
lieden uiteraard erkentelijk voor de 
aandacht die zij in eerste termijn aan 
de inbreng van mijn fractie hebben 
besteed. Naar ik aanneem, zijn in de 
haast die weken voor recessen altijd 
kenmerken, enkele hoofd- en 
bijzaken over het hoofd gezien, maar 
wellicht zijn de gedachten over die 
onderwerpen in weerwil van de 
polaire omstandigheden in de 
afgelopen vijf weken wat meer 
gerijpt. Als dat zo blijkt te zijn, dan 
kan de qua tijdsverloop nogal 
verbrokkelde discussie over dit 
hoofdstuk van de rijksbegroting toch 
nog een mooie wending krijgen. 

Wie het nieuws tussen de eerste 
en de tweede termijn van deze 
begrotingsbehandeling enigszins 
heeft proberen te volgen, zal tot de 
ontdekking zijn gekomen dat er zich 
op dit beleidsterrein voldoende 
gespreksstof heeft ontwikkeld om de 
hele begrotingsbehandeling nog eens 
dunnetjes over te doen. Maar daar 
kunnen we niet aan beginnen. 
Daarom een paar punten, in willekeu-
rige volgorde. 

In de week van de eerste termijn 
nog waren er publikaties in verschil-
lende kranten over onenigheid tussen 
Verkeer en Waterstaat en VROM aan 
de ene kant en Economische Zaken 
en Financiën aan de andere kant over 
de variabilisering van de autokosten. 
Daarna was er het gedoe met de 
loodsen, waarover - zo besloot de 
vaste commissie vanmiddag - later 
overleg zal worden gevoerd met de 
ministers van Verkeer en Waterstaat 
en van Binnenlandse Zaken. Verder 
was er het aanhoudende gezeur, als 
ik het zo mag noemen, over de 
Markerwaard, in de sfeer van 'wie 
biedt er meer?'. 

Ik noem het in de publiciteit 
gekomen onderzoek naar het 
functioneren van de top van Rijkswa 
terstaat en - niet het minste in dit 
rijtje - berichten over het mogelijke 
vertrek van de minister naar onze 
nationale trots. Andere punten waren 
de veiligheid van het personeel en de 
reizigers in het openbaar vervoer - ik 

verwijs naar de verwikkelingen in 
Amsterdam - het uitkomen van het 
rapport van de commissie-Roethof, 
onenigheid over de 'winterhardheid' 
van de spoorwegen, de merkwaardige 
ontwikkelingen rondom het vliegveld 
Beek - over nacht- en blindvliegen 
gesproken! - en de ongelukken op de 
Waal in relatie tot de discussie over 
de zesbaksduwvaart. 

Voorzitter, dit zijn tien onderwerpen 
die op dit beleidsterrein liggen, en 
het is absoluut geen uitputtende lijst. 
Op sommige ervan kom ik nader 
terug, een enkele zal de minister 
wellicht aanleiding geven tot het 
maken van een verhelderende 
opmerking. De meeste van de 
genoemde onderwerpen zullen ons in 
de nabije toekomst nog wel afzonder-
lijk bezighouden. 

In eerste termijn heb ik een korte 
verhandeling gehouden over de 
monistische verhouding die zich 
tussen coalitiepartijen en regering 
heeft ontwikkeld en die met name op 
het gebied van Verkeer en Waterstaat 
zo manifest is geworden. De heer 
Hennekam, die de kern van dat deel 
van mijn betoog ontging, zoals uit 
een interruptie bleek, verwijs ik nu 
voor nadere opheldering graag naar 
een artikel van de voorzitter van de 
VVD-fractie, de heer Nijpels, die in 
de laatste uitgave van 'Liberaal 
Reveil' uit de doeken doet, dat mijn 
opmerkingen volstrekt ter zake 
waren: met het concept van het 
strategisch monisme moet de 
CDA-fractie in de teugels worden 
gehouden. Dat lukt prima, zoals ik al 
verschillende keren heb vastgesteld. 
Het voorziet op het gebied van 
verkeer en vervoer de koerswijziging 
van het CDA zelfs van een excuus, 
maar het betekent wel dat de 
woordvoerders van de regeringspar-
tijen zich willens en wetens op 
hoofdzaken vleugellam hebben laten 
maken. Het is goed om dat op dit 
moment nog eens nadrukkelijk te 
constateren. 

Dan kom ik nu nog concreet terug 
op enkele van de belangrijkste 
punten uit mijn betoog in eerste 
termijn. In de eerste plaats het 
openbaar vervoer. Eerder heb ik al 
laten weten - tot vreugde van de 
minister, zo mocht ik constateren -
dat mijn fractie indien enigszins 
mogelijk graag wil meewerken aan 
een voortvarende behandeling van de 
nieuwe wet Personenvervoer, opdat 
die wet met ingang van volgend jaar 
in werking zou kunnen treden. Op dit 
moment wil ik, zonder vooruit te 
lopen op de inhoudelijke discussie. 

mijn zorg uitspreken over de tijd die 
ons nog tot volgend jaar ter beschik-
king staat. Ik verzoek de minister, die 
zorg weg te nemen, anders komen 
we in grote tijdsproblemen met dit 
toch tamelijk principiële wetsvoorstel. 

Ik vraag de heer Hennekam te 
reageren op een suggestie van zijn 
collega Schartman, gedaan tijdens 
een bijeenkomst van touringcarbedrij-
ven binnen de FNOPom de knelpunten 
uit de bestaande wetgeving op het 
gebied van personenvervoer weg te 
nemen en niet al te haastig toe te 
werken naar een compleet nieuwe 
structuur op dat beleidsterrein. Dit is 
volgens mij een interessante sugges-
tie. Ik heb een balletje over hetzelfde 
onderwerp opgeworpen tijdens de 
UCV over het goederenvervoer. 

De staatssecretaris zal zich dit 
herinneren. Bij die gelegenheid sprak 
ik over wijziging van de WAG. 
Misschien heeft de staatssecretaris 
nog iets te melden naar aanleiding 
van de uitspraak van het college van 
beroep voor het bedrijfsleven van 18 
januari. Deze uitspraak zet onze 
discussie tijdens de uitgebreide 
commissievergadering opnieuw in 
een - waterig - zonnetje Hij weet 
waarop ik doel. 

Mijn fractie blijft zich ernstig 
zorgen maken over de ontwikkelingen 
bij het openbaar vervoer. In de week 
van de eerste termijn, maakte de 
HTM haar reizigers duidelijk welke 
ingrepen in het voorzieningenniveau 
noodzakelijk waren. Dit was niet het 
geval, omdat men zulke mooie 
afspraken met de minister had 
gemaakt, maar omdat de minister het 
bedrijf tot deze ingrepen had 
gedwongen. 

De reiziger moest er niet van staan 
te kijken - zo liet men het publiek 
weten - als er af en toe eens een 
busje uitviel. Dat was de boodschap. 
Met de centen van 1986 zullen wij 
een heel eind komen, zei de minister 
in antwoord op opmerkingen van 
mevrouw Jorritsma. Ik heb dat bij 
interruptie beaamd. Wanneer je met 
de bus driekwart van je route hebt 
afgelegd, ben je ook een heel eind, 
maar niet op de plaats waar je wezen 
moet. En dat is het probleem voor de 
komende jaren. In dit verband hoor ik 
nog graag een reactie van de 
minister op de financiering van de 
zogenaamde pijplijn. In eerste termijn 
heb ik hierover ook gesproken. 

Ik herhaal nog eens dat andere 
wegen moeten worden bewandeld, 
willen wij het openbaar vervoer als 
maatschappelijke basisvoorziening 
voor de toekomst overeind houden. 
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Ik nam met verbazing kennis van 
publikaties in Trouw en De Volkskrant, 
waaruit bleek dat Verkeer en Water-
staat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer wél, maar 
Economische Zaken geen begin 
wilden maken met variabilisering van 
de autokosten. Misschien kan de 
minister dat meningsverschil 
toelichten. 

Vooralsnog stel ik vast dat de 
relatie tussen Economische Zaken en 
Financiën en de woordvoerders van 
de twee regeringsfracties beter is 
dan de relatie met Verkeer en 
Waterstaat en Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer. De nadrukkelijke afwijzing van 
een begin van variabilisering van de 
autokosten door mevrouw Jorritsma 
en de heer Hennekam in eerste 
termijn kan, bij nader inzien, toch 
niet uit de blauwe hemel zijn komen 
vallen? 

In eerste termijn heb ik over een 
alternatief voor de variabilisering 
gesproken. Dat is mij door veel 
kanten niet in dank afgenomen. Ik 
zeg hier opnieuw bij dat ik dit idee 
graag inlever voor ieder beter idee 
De beide regeringspartijen dienen 
zich echter te realiseren dat hun 
opstelling - zo er al sprake is van een 
echte opstelling - op termijn ernstige 
consequenties zal hebben. 

Het zal u niet verbazen dat ik, na 
het zwijgen van de minister in eerste 
termijn, nu een reactie in tweede 
termijn buitengewoon op prijs stel. 
De door mij voorgestelde aanpak 
wordt in ieder geval door een 
Kamermeerderheid gesteund, zei de 
minister. Alsof daar enige twijfel over 
kon bestaan! Dit behoeft echter een 
zakelijke discussie over dit thema 
niet in de weg te staan. 

Ik wil een opmerking maken over 
de nieuwe conducteurs. In eerste 
termijn heb ik mijn instemming 
betuigd met de aanstelling van deze 
nieuwe medewerkers. Ondanks de 
winterstop in de voetbalcompetitie, is 
de laatste tijd opnieuw gebleken 
onder welke moeilijke omstandighe 
den het personeel van deze bedrijfstak 
moet werken. Naast een oordeel over 
de door mij op dit punt ingediende 
motie, stel ik het op prijs van de 
minister te vernemen hoe zij aankijkt 
tegen de voorstellen die door de 
commissie Roethof op dit punt zijn 
gedaan. 

Ook wil ik nog een opmerking 
maken over de verkeersveiligheid. 
Binnenkort zullen wij met de staats 
secretaris van Verkeer en Waterstaat 

een mondeling overleg voeren over 
de uitvoering van het nationaal plan 
verkeersveiligheid, de inhoud van de 
notitie van Berenschot over de 
organisatie van het verkeersveilig-
heidsbeleid en de rapportage van de 
SWOV over de economische schade 
die door verkeersonveiligheid jaarlijks 
wordt aangericht. Ik verzoek de 
staatssecretaris met de nodige 
aandrang zich tot dat moment nog 
eens te bezinnen op het beleid dat hij 
voert en op de conclusies die dienen 
te worden getrokken uit de verschil-
lende in bespreking komende 
stukken. Het is verbazingwekkend 
welke gigantische bedragen de 
regering in het kader van een in 
ontwikkeling zijnd investeringsplan 
voornemens is uit te geven voor 
allerlei zaken, terwijl er geen spoor te 
bekennen is van enige additionele 
activiteiten op het gebied van de 
verkeersveiligheid. Alsof er wat dat 
betreft géén produktieve investerin-
gen zijn te doen, alsof dat maar aan 
de provincies en de gemeenten moet 
worden overgelaten! 

Welke initiatieven heeft de staats-
secretaris bij de ontwikkeling van het 
investeringsplan op zijn beleidster-
rein, de verkeersveiligheid, precies 
genomen? Ik ben heel benieuwd naar 
het antwoord op deze vraag. Ik ben 
ervan overtuigd dat de bewindsman 
de gehele Kamer blij verrast, wanneer 
hij tot het moment dat wij diepgaander 
met elkaar spreken kans ziet om zijn 
beleid te intensiveren Een absolute 
voorwaarde daarbij is vanzelfspre-
kend, dat vergaande conclusies 
worden getrokken uit de ernstige 
gebreken die door Berenschot zijn 
gesignaleerd. 

Ik herhaal nu dat het kabinetsbeleid 
inzake het langzaam verkeer zeer 
pover is. De minister kan er niet 
omheen, dat er geen sprake meer is 
van de hardheid van het rijksbeleid 
over de fietsinfrastructuur. Hierover 
sprak zij nog bij de behandean het 
Tarievenplan. Die suggestie van 
hardheid, ingegeven toen er bij de 
Kamer nog niets bekend was van de 
intrekking van de bijdrageregeling, is 
achteraf vals gebleken. Het zou de 
minister sieren, wanneer zij dit 
ruiterlijk erkende, zoals de Kamer in 
dit opzicht aan geloofwaardigheid 
zou winnen, als daartoe strekkende 
amendementen van mijn fractie 
voldoende steun kregen. 

Het heeft mij verwonderd, dat tot 
nu toe op geen enkele manier het ten 
tijde van het teloorgaan van het 
project van de knielbus met name 
door het CDA met krododilletranen 

bepleite aanvullende beleid is 
ingevuld. Daarop hebben wij welis-
waar een enkele schriftelijke reactie 
gekregen, maar hierover wil ik graag 
meer horen van de minister. 

De vaste Commissie voor Neder-
lands-Antilliaanse Zaken heeft 
recentelijk een bezoek gebracht aan 
de Nederlandse Antillen. Wanneer 
kan het rapport over de luchtvaartta-
rieven naar dat gebied worden 
ingewacht? Kan de minister hierover 
opheldering verschaffen? Er is 
namelijk vraag naar, zo kan ik haar 
verzekeren. 

De minister heeft een aantal weken 
geleden de discussie over de 
maximum snelheid weer opgevoerd. 
Mijnheer de Voorzitter, ik ben het 
volstrekt met u eens dat wie twijfel 
zaait over het handhaven van 
bestaande wetsregels de hoon van 
het volk inzake de onmacht van de 
politiek over zich afroept. Ik voeg 
hieraan toe, dat het aardig is om te 
bedenken dat er nu in de Bondsrepu-
bliek wordt gediscussieerd over de 
invoering van de 100 km/u als 
maximum snelheid. Maar daar heeft 
men de eerste 'fase drie' dan ook al 
achter de rug. 

• 
De heer Hennekam (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Voordat ik reageer op 
de antwoorden van de bewindslieden, 
wi l ik nog even enkele zaken die er 
verleden jaar, dus in eerste termijn, 
tussendoor zijn geschoten voor het 
voetlicht brengen. In het algemeen 
laten de parkeermogelijkheden in 
vooral de grote stad veel te wensen 
over, in de ene stad meer dan in de 
andere. Het parkeerbeleid, dat veelal 
gemeentelijk is, is niet altijd even 
duidelijk en doorzichtig. De relatie 
tussen het ter beschikking stellen van 
een parkeerplaats en de daarvoor 
gevraagde financiële vergoeding is 
meestal niet helder. 

Met betrekking tot dit vraagstuk 
worden in de vakwereld de nodige 
gedachten ontwikkeld, zoals over 
parkeergarages, financiering, 
parkeerschappen en strafrechtelijke 
of administratiefrechtelijke benade-
ring bij overtreding. In dit verband 
wijs ik met name op artikelen van het 
Voorlichtingsbureau verkeer en 
parkeren. Onze fractie stelt zich voor 
om in de loop van dit begrotingsjaar 
hierover met de minister en wellicht 
haar collega van Binnenlandse Zaken 
van gedachten te wisselen. 

De heer Castricum (PvdA): De heer 
Hennekam zal ongetwijfeld weten dat 
het gehele fiscaliseringsvraagstuk 
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een belangrijke rol speelt bij het 
parkeerprobleem. Ik neem aan dat hij 
een voorstander is van het fiscalise-
ren. Dit maak ik althans op uit wat hij 
zegt. Eerder is echter door het 
kabinet wel eens gezegd, dat 
fiscalisering gepaard gaat met een 
korting op de uitkering uit het 
Gemeentefonds. Nu de heer Henne-
kam dit probleem toch aanroert, wil 
hij hierop een reactie geven? 

De heer Hennekam (CDA): Wat dat 
laatste betreft. Voorzitter, merk ik op 
dat wij dit verband in een eerder 
overleg nadrukkelijk hebben afgewe-
zen. Wat het eerste betreft, merk ik 
op dat dit nog in discussie is. Ik heb 
er bij een eerdere beraadslaging 
evenwel geen geheim van gemaakt, 
dat onze fractie in beginsel met die 
fiscaliseringsgedachte wellicht best 
kan meegaan. Het andere hebben wij 
echter nadrukkelijk afgewezen. 

De heer Castricum (PvdA): U hebt 
dit afgewezen; de financiële conse-
quenties moeten dan ook onder ogen 
worden gezien. 

De heer Hennekam (CDA): Wanneer 
er voorstellen komen van de kant van 
de regering, zullen wij daarover met 
elkaar moeten praten. Ik kondig 
slechts aan, mijnheer de Voorzitter, 
dat wij in de loop van het jaar graag 
die gesprekken met de regering 
- met de verschillende bewindslie-
den - zullen aangaan. 

Voorzitter! Een tweede inhaalma-
noeuvre heeft betrekking op hoofdstuk 
XV van de memorie van toelichting, 
waarvan de titel luidt: 'Inrichting en 
ontwikkeling van de Usselmeerpol-
ders'. Op blz. 133 staat: 'In het kader 
van de uitvoering van de motie-Faber 
zijn in 1984 3 percelen cultuurgrond 
bij openbare inschrijving verkocht. 
De verkoopprijzen liepen uiteen van 
f 55.000 tot f 63.000 per ha. 

Het voornemen bestaat in 1985 
wederom 3 percelen op dezelfde 
wijze te verkopen'. Wat hier staat, is 
strijdig met de motie-Van Noord, die 
van recenter datum is dan de 
motie-Faber en eveneens door de 
Kamer is aangenomen. Het geciteerde 
beleidsvoornemen zal derhalve in de 
uitvoering, naar onze opvatting, 
gewijzigd dienen te worden en wel in 
die zin dat niet op dezelfde wijze 
wordt verkocht, doch overeenkomstig 
de inhoud van de genoemde motie. 
Dat betekent gunning aan diegene 
die het meest bijdraagt aan de 
structuurverbetering in zijn omgeving. 

Een derde opmerking betreft het 
structuurschema Burgerluchtvaartter-
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reinen. Wij hopen dat de afrondende 
beslissingen snel door de minister 
worden genomen, zodat wij vervol-
gens snel in dit Huis aan een behan-
deling kunnen beginnen. 

Voorzitter! Onze fractie heeft in 
eerste termijn heel nadrukkelijk 
gesproken over wat wij noemen: het 
actieplan investeringen. De minister 
heeft in antwoord daarop enkele 
sectoren naar voren gehaald, zoals 
vaarwegen, rijkswegen, knelpunten 
openbaar vervoer, enz. Dat bij elkaar, 
zo vond zij - ik vertaal haar woorden 
nu - , vormde eigenlijk al het actieplan. 
Op zich gaat het hier inderdaad om 
overheidsinvesteringen, maar de 
bedoeling van onze fractie strekt 
verder. Ons gaat het erom, die 
verschillende sectoren bij elkaar te 
zetten en met elkaar in verband te 
brengen, zulks met de financiële 
vertaling erbij. 

Daarnaast dient vooral zicht te 
worden geboden op langere termijn. 
Het belang van produktieve overheids-
investeringen - dat is een breed 
terrein - is voor ons evident. Wij 
vragen de minister daarom nogmaals, 
ons verzoek zo te honoreren dat bij 
voorbeeld bij de begroting voor het 
jaar 1986 een overzicht wordt 
geboden van investeringsuitgaven. 

Het gaat namelijk bij een totale 
beschouwing van de rijksuitgaven 
vooral om de verhouding tussen die 
investeringsuitgaven en de over-
drachtsuitgaven. Zeker bij bezuinigin-
gen moeten wij op die verhouding 
attent zijn, niet in de laatste plaats 
vanwege de geweldige grote 
werkloosheid in de GWW-sector. 

De heer Castricum (PvdA): Voorzit-
ter! Ik heb begrepen dat het kabinet 
al veel eerder dan bij de begroting 
voor 1986 van plan is om met een 
investeringsplan te komen. Is dit het 
plan, waarop ook de heer Hennekam 
doelt? 

De heer Hennekam (CDA): Ik weet 
niet of de regering dat in combinatie 
brengt. Ik heb het nu uitdrukkelijk 
over de zaken waarvoor deze 
minister aanspreekbaar is. Ik heb 
haar er nadrukkelijk om gevraagd, dit 
gebundeld bijeen te zetten, hetzij in 
een nota, hetzij in een aparte 
paragraaf of in een apart hoofdstuk 
van de memorie van toelichting. Als 
een en ander echter gecombineerd 
kan worden, dan sluit ik die mogelijk-
heid niet uit, mijnheer Castricum. 

De heer Castricum (PvdA): Voorzit-
ter! De heer Hennekam heeft gezegd, 
dat produktieve investeringen een 
zeer breed terrein kunnen beslaan. Ik 
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heb daarstraks gesproken over de 
verkeersveiligheid. Hoort dit ook tot 
dat terrein, naar zijn mening? 

De heer Hennekam (CDA): lnveste-
ringen ten behoeve van de verkeers-
veiligheid behoren daar zeker toe, 
mijnheer Castricum. 

Voorzitter! In eerste termijn 
hebben wij ook gesproken over het 
beheer en de financiering van 
niet-rijkswegen. Wij hebben daarbij 
een gezonde financiering vooropge-
steld, op basis van billijke en redelijke 
normbedragen. Ik lees nu in een 
persbericht van 10 januari jongstle-
den, dat de minister met de lagere 
overheden overeenstemming heeft 
bereikt over een onderzoek niet 
alleen naar de financiële gevolgen 
van de sanering, maar ook naar een 
financieringssysteem op basis van 
technische en financiële normen. Met 
name dit laatste spreekt mijn fractie 
ten zeerste aan. Dat laat ook de 
mogelijkheid voor waterschapsbe-
heer, waar zulks doelmatig is. Over 
wegenbeheer bij waterschappen 
moet niet te dogmatisch worden 
gedaan. 

Voorzitter! Ik onderschrijf ook nog 
eens nadrukkelijk de wenselijkheid 
dat over deze aangelegenheid nog dit 
jaar beslissingen worden genomen, 
zoals in het persbericht in het 
vooruitzicht wordt gesteld. In dit 
verband willen wij ervoor pleiten bij 
overdracht van bepaalde rijkswegen 
aan bij voorbeeld gemeenten de zaak 
niet te lang te laten slepen en de 
financiële bepalingen zodanig te 
maken dat die lagere overheden er 
vervolgens mee uit de voeten 
kunnen. Er zijn voorbeelden alom; ik 
noem in dit verband slechts de oude 
rijksweg die loopt door de West-Bra-
bantse gemeente Raamsdonk. 

Heeft de minister de indruk dat de 
wegen extra te lijden hebben gehad 
door de strenge winter of wijkt het 
beeld niet noemenswaardig af van 
dat in de normale winters? 

Mijnheer de Voorzitter! Onlangs 
heeft de minister naar aanleiding van 
schriftelijke vragen van collega 
Eversdijk en anderen laten weten, dat 
zij op korte termijn nadere informatie 
zal verstrekken inzake haar beslissing 
over de nota Kustbeheer. Wellicht 
kan zij ons deze informatie vandaag 
reeds geven? De minister heeft in 
haar antwoord eveneens gezegd, dat 
zij zich op korte termijn wil beraden 
over een reactie op bezwaren van 
gedeputeerde staten van Noord-Hol-
land tegen het in waterschapsverband 
brengen van zeeweringen die thans 
nog bij het Rijk zijn. 
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Ik hoop dat de minister ons ook 
over haar beslissing inzake dit punt 
wil informeren. De minister kent het 
standpunt van mijn fractie. Wij gaan 
ervan uit dat de minister uitvoering 
zal willen geven aan hetgeen 
regering en Kamer over het zeewe-
ringbeheer door waterschappen 
hebben vastgesteld. Na jarenlange 
studie is weloverwogen voor decen-
tralisatie van rijksbeheer gekozen. De 
geëigende stappen moeten nu 
worden gezet om deze decentralisatie 
daadwerkelijk uit te voeren. Dat 
schept bovendien de gewenste 
uniformiteit in de organisatie van het 
zeeweringbeheer langs de kust. 

Mijnheer de Voorzitter! Onze 
suggestie met betrekking tot de 
herzonering voor het openbaar 
vervoer in bepaalde steden is door de 
minister overgenomen. Wat bedoelt 
de minister met 'landelijke uitgangs-
punten'? De minister is toch ook van 
mening dat bij herziening van 
zonering mede gelet moet worden op 
de structuur van de stad opdat 
zonering en stadsstructuur elkaar 
niet bijten. Om de negatieve effecten 
zo snel mogelijk te niet te doen, dient 
deze herziening uiterlijk per 1 april 
1 985 rond te zijn. 

Ik onderstreep nogmaals de 
wenselijkheid van een grotere 
flexibiliteit bij de inzet van het 
particuliere vervoer in het openbare 
vervoer. Dat geldt voor taxi's, 
toerbussen, enzovoorts. 

Ik wil nog een paar vragen stellen 
aan de heer Castricum naar aanleiding 
van het alternatief, zoals hij dat heeft 
gepresenteerd. Hij sprak overeen 
kortingskaart voor het openbaar 
vervoer die elke automobilist 
verplicht zou moeten nemen. 

Wij hebben waardering voor elke 
constructieve gedachte. Dit geldt 
uiteraard ook voor het plan van de 
heer Castricum. Een globale verken-
ning leidt al ras naar een eerste 
vraag. Er is namelijk sprake van een 
merkwaardige contradictie. De heer 
Castricum pleit voor variabilisatie, 
terwijl in het voorstel het tegendeel 
gebeurt. De vaste kosten worden 
verhoogd, de variabele kosten 
worden verlaagd Ik spreek nu over 
de automobilist. 

De heer Castricum (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Hennekam 
heeft het kopregeltje boven het plan 
niet gelezen. Er staat dat het een 
alternatief voor variabilisering is. Het 
is dus geen variabilisering 

De heer Hennekam (CDA): Als u zo 
vrijmoedig bent om het woord 
'variabilisering' in de kop te zetten, 
moet u ook een ander niet kwalijk 
nemen dat hij het plan toets aan de 
variabilisatie. Naar mijn mening is het 
plan daarvan het tegendeel. 

De heer Castricum (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb in eerste termijn 
de heer Hennekam, samen met 
mevrouw Jorritsma, de variabilisering 
horen afwijzen, althans op dit 
moment. Zij spraken over studies, 
grenseffecten en andere ingewikkelde 
zaken. Als ik dan met een alternatief 
voor variabilisering kom, zouden wij 
daarover toch met elkaar moeten 
kunnen praten. Variabiliseren kan 
voorlopig niet; er moet echter toch 
iets gebeuren; wat doen wij dan? Ik 
zou die vraag graag aan de heer 
Hennekam stellen. 

De heer Hennekam (CDA): Ten 
aanzien van de variabilisering hebben 
wij gezegd dat die haar grenzen kent 
die letterlijk bepaald worden door de 
grenzen in internationaal verband. 
Wat dat betreft zijn de mogelijkheden 
in Nederland beperkt of nagenoeg 
afwezig. Wij zijn in beginsel bereid 
met elkaar te spreken over elk 
alternatief dat openbaarvervoervrien-
delijk is. Dat geldt ook voor het plan 
van de heer Castricum. Ik wijs dat 
plan overigens wel af, maar daarop 
kom ik straks. 

Ik plaats slechts hier en daar 
enkele kanttekeningen en hoop 
daarmee de heer Castricum nog een 
paar keer te verlokken om naar de 
interruptiemicrofoon te komen. Een 
eerste kanttekening was dat er op 
het eerste gezicht sprake is van het 
tegendeel van variabilisering. 
Wellicht heeft de heer Castricum dat 
zo niet bedoeld. Het zij echter zo. 

Een tweede opmerking is dat het 
voorstel, hoe je het ook wendt of 
keert, dwangmatig is. Het is om het 
onvriendelijk te zeggen - ik bedoel 
het niet zo, maar ik zeg het toch 
maar! - een gedwongen winkelnering. 
Deze is ernstiger, naarmate er voor 
tal van mensen geen reële keuze is 
tussen de auto en het openbaar 
vervoer, zeker niet ten aanzien van 
bepaalde trajecten. Ik denk dat deze 
groep van mensen niet klein is. Voor 
deze mensen is het een doodgewone 
lastenverzwaring. 

Mijn derde kanttekening is een 
macro-financiële. Ik denk namelijk 
aan de derving van de opbrengst van 
de accijnzen. Ik heb hiervan niets 
teruggevonden in het plan van de 
heer Castricum. Heeft de heer 

Castricum een idee over welke 
omvang het hierbij zou kunnen gaan? 
Wat is de consequentie voor het 
streekvervoer? Zou er een extra 
concurrentie kunnen optreden in de 
richting van die vervoerstak, als 
gevolg van de uitvoering van het plan 
van de heer Castricum? 

De heer Castr icum (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Dat begrijp ik niet. Zou 
de heer Hennekam dat eens willen 
uitleggen? 

De heer Hennekam (CDA): Stel dat 
het plan van de heer Castricum 
ingang vindt. Men zou dan meer 
gebruik gaan maken van de treinen. 
Immers, de heer Castricum legt een 
relatie met de Nederlandse Spoorwe-
gen. Dat zou kunnen leiden tot een 
afmeting van het gebruik van de 
streekbussen. 

De heer Castricum (PvdA): In de 
faciliteiten is ook voorzien in een 
kortingsregeling voor het streekver-
voer. Dat keert het verhaal van de 
heer Hennekam om! Nu hij weer! 

De heer Hennekam (CDA): Dan ben 
ik uitgesproken. Ik dacht dat alleen 
moest worden gedacht aan een 
relatie met de Nederlandse Spoorwe-
gen. 

De heer Castricum (PvdA): Dan 
vraag ik mij toch af of de heer 
Hennekam mijn plan heeft bekeken! 

De heer Hennekam (CDA): Jawel! 
De fractie van het CDA wijst het plan 
af. Dat hebben wij reeds eerder, ook 
buiten dit Huis, laten weten. Wij 
wijzen het met name vanwege het 
dwangmatige karakter af. Dat neemt 
niet weg dat wij ons verplicht weten, 
neemt niet weg dat vanuit de wereld 
mee te denken over voorstellen die het 
openbaar vervoer bevorderen. Uiter-
aard moet dit ook voor de minister 
gelden. Dat neemt niet weg dat vanuit 
de wereld van het openbaar vervoer 
zelf - ik denk met name aan de 
Nederlandse Spoorwegen - deze 
gedachte op vrijwillige basis kan 
worden opgepakt om te proberen 
meer mensen vanuit de auto in de trein 
te krijgen. 

De heer Castricum (PvdA): Die 
gedachte op vrijwillige basis bestaat 
al. Die wordt geconcretiseerd Wat 
heeft echter de heer Hennekam te 
bieden voor het structurele probleem, 
voor de onevenwichtigheid in de 
concurrentiepositie van de particulie-
re sector en van het openbaar 
vervoer? 
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De heer Hennekam (CDA): Er is 
geen sprake van dat de concurrentie-
positie van de particuliere sector en 
van het openbaar vervoer zo zeer 
met elkaar uit de pas lopen. Dat 
hebben wij vorig jaar ook gezegd bij 
de behandeling van het tarievenplan. 
Wij hebben ook gezegd dat ervoor 
moet worden gewaakt dat dit niet 
gebeurt. In het tarievenplan zijn 
daaromtrent maatregelen genomen. 
Wij zijn bereid om dat andermaal te 
doen in de loop van het jaar of bij de 
volgende begroting. Kortom, het 
denken gaat door. 

De heer Castricum (PvdA): Het is 
ongelooflijk dat de heer Hennekam 
beweert dat de concurrentieposities 
niet in onevenwicht zijn. Dat is echt 
ongelooflijk! 

De heer Hennekam (CDA): Dat laat 
ik dan voor rekening van de heer 
Castricum. 

Mijnheer de Voorzitter! In eerste 
termijn hebben wij enkele actiepunten 
genoemd. Ik wil terugkomen op het 
openstellen van de grenzen. In eerste 
en tweede termijn is gebleken dat dit 
een actueel onderwerp blijft. In de 
jaren dat de Europese Gemeenschap 
bestaat, hebben de landsgrenzen 
weliswaar hun karakter van douane-
grenzen verloren, maar het zijn nu 
administratieve en fiscale grenzen. 
En dat in het jaar 1985 ... Het maakt 
in de praktijk nota bene bijna geen 
enkel verschil of je goederen naar 
Italië of naar Tsjechoslowakije 
vervoert. Dat las ik in een verslag van 
de vervoerscommissie van het 
Europese Parlement. 

Vanuit een economisch en vanuit 
Europees standpunt is dat natuurlijk 
onaanvaardbaar. De jongste maatre-
gel van de Zwitserse regering is 
wederom een treurig voorbeeld van 
het denken binnen de enge nationale 
grenzen, tot schade van velen. Ik 
denk dan zowel aan de beroepsver-
voerders als aan de toeristen. Wij 
waarderen de poging van de regering 
om samen met andere landen te 
trachten deze Zwitserse tolmaatregel 
zo snel als het kan naar de eeuwige 
jachtvelden te helpen, desnoods met 
het aan de Frans-Zwitserse en de 
Duits-Zwitserse grens feitelijk 
toedienen van tegengif. Hierbij kan 
worden gedacht om het bekende 
gezegde 'geen geld, geen Zwitsers'; 
dan maar te concretiseren. 

De heer Tommei (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben het uiteraard 
met de heer Hennekam eens dat dit 

moet gebeuren. Hoe kijkt de heer 
Hennekam dan echter aan tegen het 
regeerakkoord, waarin Nederlandse 
tol werd overwogen? Spreekt hij nu 
niet op een merkwaardige wijze over 
de Zwitserse actie? 

De heer Hennekam (CDA): De heer 
Tommei zal weten dat de regerings-
partijen na het gereedkomen van het 
regeerakkoord 'klip en klaar' hebben 
laten weten daar niets voor te voelen! 
Wij hebben een alternatief aanvaard; 
tol af! 

De heer Tommei (D'66): Dat was 
heel verstandig, maar dat doet niets 
af aan het feit dat dezelfde regerings-
partijen eerst vonden dat het wel 
moest gebeuren. 

De heer Hennekam (CDA): Voorzit-
ter! Je bent nooit te wijs om te leren. 
Die les hebben wij toen getrokken. 
Laten wij, gelet op de reacties op de 
Zwitserse maatregel, nooit meer 
maatregelen overwegen om tol te 
gaan heffen op de bestaande wegen 
en oeververbindingen. 

Ik kom op het hoofdstuk van de 
Zeeuwse veren. Wij hebben hier 
straks al over gesproken in een 
mondeling overleg. Er is een amen-
dement ingediend door de heer 
Castricum dat ertoe strekt een nieuw 
artikel in te voegen en de post PM op 
te voeren. Het was voor mij de eerste 
keer dat ik een dergelijk amendement 
zag. Ik heb Tippel ' er echter op 
nageslagen. Een dergelijk amende-
ment is uitzonderlijk, maar valt wel 
onder het recht op amendement. Ik 
citeer: 'In het algemeen is het 
brengen van nieuwe posten op de 
begroting een daad waartoe de 
Kamer weliswaar formeel nie* 
onbevoegd is, maar waarvan zij zich 
toch in de regel behoort te onthou-
den.' 

De heer Castricum (PvdA): Voorzit-
ter! De heer Hennekam heeft tijdens 
de eerste termijn echt niet goed 
opgelet. Hij stapelt daarvan bewijs op 
bewijs. Ook in december zijn er al 
PM amendementen ingediend. Daar 
heeft hij toen niet over gesproken. 
Daar behoeft hij nu dus niet voor in 
de boeken te duiken. Ik wijs er 
bovendien op dat het ook ongebrui-
kelijk is om te weten dat je meer geld 
moet uitgeven en daar in de begroting 
geen bedrag voor op te nemen. Als je 
weet dat de veren in de afgelopen 
jaren 36 a 37 miljoen hebben gekost 
en je zet daar 6 a 7 miljoen minder 
voor op de begroting voor 1 985, dan 
kun je natuurlijk wel raden dat er wat 
geld bij moet. Dat is de strekking van 

het amendement. Ik weet alleen niet 
hoeveel geld erbij moet. 

De heer Hennekam (CDA): Voorzit-
ter! Dan zou het veel duidelijker zijn 
geweest, als de heer Castricum het 
amendement meteen van een bedrag 
had voorzien, desnoods wat aan de 
hoge kant. Dan hadden wij ook 
geweten waar hij de dekking zou 
hebben gezocht. Een amendement is 
in beginsel een vrij dynamisch iets. 
Als daarin geen bedrag aangegeven 
wordt, valt het weliswaar nog onder 
de spelregels van dit huis, maar het is 
op zichtzelf een fenomeen dat je niet 
elke dag tegenkomt, het is dus wat 
merkwaardig. 

De heer Castricum (PvdA): Je komt 
het echter ook niet iedere dag tegen 
dat posten te laag geraamd worden. 

De heer Hennekam (CDA): U vindt 
dat zeker een bedrag wordt overschre-
den. U noemt het ook een voorstelbare 
extra bijdrage aan de provincie 
Zeeland. Mijn vraag is dan waarom u 
niet op voorhand een bedrag invult. 

De heer Castricum (PvdA): Dat kan 
ik niet! Ik weet niet hoe hoog dat 
bedrag is. Ik weet echter wel dat het 
begrotingsbedrag overschreden zal 
worden. 

De heer Hennekam (CDA): Voorzit-
ter! Dat kan niet met net antwoord 
van de heer Castricum. 

De heer Castricum (PvdA): Voorzit-
ter! Ik stel dan voor om deze discussie 
te voeren op het moment dat de 
begrotingswijziging naar de Kamer 
komt. 

De heer Hennekam (CDA): Dat is 
een heel andere zaak. 

Voorzitter! Wij hebben daarstraks 
bij het overleg over de zoute veren al 
gezegd dat, als van een overschrijding 
van die post sprake zou zijn, dit voor 
de CDA-fractie in elk geval betekent 
dat dit nooit mag worden afgewenteld 
op de gebruiker van de pontveren. 
Als gevolg van zon overschrijding 
mag er bepaald geen extra tariefstij-
ging plaatsvinden. 

De heer Castricum heeft in eerste 
en in tweede termijn nogal forse 
woorden gebruikt over het gedrag 
van de CDA-fractie. De PvdA verweet 
en verwijt het CDA het beleid niet 
aan te passen. Sterker nog, de heer 
Castricum heeft zelfs gezegd dat het 
dualisme dood zou zijn. Dit verwijt 
mist elke grond. Wie bovendien de 
gang van zaken op het vlak van 
Verkeer en Waterstaat gedurende de 
afgelopen jaren nagaat, vindt, voor 
zover het de gedachtenwisseling 
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tussen de minister en de CDA-fractie 
betreft, daarin bepaald geen onder-
bouwing voor die stelling. 

Het dualisme dat wij voorstaan, 
behoeft niet altijd te eindigen in een 
duel. Dit zal de heer Castricum 
misschien teleurstellen. Het heeft 
echter niets van doen met het 
inruilen van de eigen verantwoorde-
lijkheid voor een slaafs volgen van de 
minister. Daarvan is geen sprake. 

Als fractie bepalen wij ons eigen 
standpunt, uiteraard binnen de lijnen 
die wij samen, in combinatie met een 
andere partij, hebben getrokken en 
neergelegd in het regeerakkoord en 
de uitwerking daarvan. Binnen die 
lijnen hebben wij te opereren. Binnen 
die lijnen hebben wij vaak afspraken 
gemaakt voor een langere termijn. 
Het zich houden aan die afspraak 
betekent bepaald niet, dat men 
dualisme inruilt voor monisme. 

Als fractie zijn wij elke dag bezig 
ons standpunt te bepalen en te 
toetsen aan de hand van de kennis 
die wij bezitten op die dag. Daaraan 
doen 43 mensen volop en intensief 
mee, inclusief de heer Schartman. 
Onze fractie heeft medeverantwoor-
delijkheid aanvaard voor bij voorbeeld 
de sanering van het openbaar 
vervoer. Dat was weinig sympathiek, 
het leverde geen applaus op, maar 
wij zijn als fractie die verantwoorde-
lijkheid niet uit de weg gegaan. 

De heer Castricum (PvdA): De heer 
Hennekam noemt de heer Schartman 
maar geeft geen antwoord op mijn 
vragen. Dat hoeft hij ook niet. Ik 
beveel hem aan de stukken van de 
heer Nijpels in Liberaal Reveil goed 
te lezen. 

D 
De heer Tommei (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de bewindslie-
den voor de antwoorden. 

Allereerst ga ik in op de Marker-
waard. Ik heb gevraagd om twee 
zaken, namelijk het ICES-rapport en 
het regeringsstandpunt over het 
LEI-rapport over de inpoldering van 
de Markerwaard. Ik herhaal deze 
vragen thans, omdat ik op de eerste 
vraag in het geheel geen antwoord 
heb gekregen en omdat het antwoord 
op de tweede vraag eigenlijk beneden 
alle peil was. Het was een antwoord 
in de trant van: het is te koop voor elf 
gulden en er zal dan wel geen mooi 
kaft om zitten. Ik had natuurlijk niet 
gevraagd om het rapport van het LEI 
zelf maar om het regeringsstandpunt 
daarover. 

Ik acht het onaanvaardbaar dat de 
regering deze informatie aan de 
Kamer onthoudt. Het ICES-rapport is 
reeds geruime tijd beschikbaar en de 
minister van Landbouw en Visserij 
heeft zich bij een eerdere gelegenheid 
in het openbaar over het LEI rapport 
uitgesproken. De informatie waarom 
ik vraag is dus aanwezig. Ik vind het 
logisch dat de Kamer daarover kan 
beschikken. Ik dien op dit punt dan 
ook geen motie in. Ik ga ervan uit, 
dat de regering naar dit inzicht zal 
handelen. Mocht dit niet het geval 
zijn, dan zal ik zeker een gelegenheid 
vragen om alsnog de Kamer een 
uitspraak voor te leggen. 

Ik wijs de minister er overigens op, 
dat de Kamer bij herhaling heeft 
gepleit voor het betrekken van de 
Algemene Rekenkamer vooraf bij de 
besluitvorming over belangrijke 
investeringen. Ik zal dan ook zeker 
vragen om het oordeel van de 
Algemene Rekenkamer, indien de 
regering zou besluiten, onverhoopt, 
om de Markerwaard in te polderen. 
Misschien hoeft dat niet omdat de 
minister zelf al het voornemen heeft 
om de Algemene Rekenkamer op dit 
punt in te schakelen. Ik hoor graag 
hoe de stand van zaken is. 

Ik heb in eerste termijn gevraagd, 
of de indertijd door minister Zeeval-
king gedane toezegging, dat nieuwe 
spoorlijnen geheel voor gehandicap-
ten toegankelijk zullen worden 
gemaakt, gestand zal worden 
gedaan. In concreto spreken wij nu 
over de Flevospoorlijn maar over niet 
al te lange tijd bij voorbeeld ook over 
de directe verbinding tussen Amster-
dam Centraal en Schiphol. Bij de 
schriftelijke antwoorden vind ik 
slechts de toezegging, dat de 
stations voor gehandicapten toegan-
kelijk zullen zijn maar de toezegging 
ging niet over stations maar over de 
treinen. 

Ik maak uit het schriftelijke 
antwoord op, dat de gehandicapten 
opnieuw achter het net dreigen te 
vissen. Ik vind dat niet acceptabel, 
zeker niet nu er harde toezeggingen 
zijn gedaan, zo tijdig dat er bij de 
bestelling en het ontwerpen van het 
materiaal rekening mee kon worden 
gehouden. Misschien is het ook wel 
gebeurd. Mede namens collega 
Castricum leg ik u, mijnheer de 
Voorzitter, dan ook een motie voor 
waarin de Kamer op dit punt om een 
uitspraak wordt gevraagd. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden 
Tommei en Castricum wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat in 1982 is toege-
zegd dat bij nieuwe spoorlijnen de 
treinen toegankelijk zullen zijn voor 
gehandicapten; 

nodigt de regering uit, er daadwerke-
lijk zorg voor te dragen, dat bij 
nieuwe spoorlijnen, waaronder de 
Flevospoorlijn, niet alleen de 
stations doch ook de treinen toegan-
kelijk zullen zijn voor gehandicapten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 56 (18 600X11). 

De heer Tommei : Mijnheer de 
Voorzitter! Ten slotte de verkeersvei-
ligheid. Belangrijk blijft de scheiding 
van langzaam en snelverkeer. Zeker 
voor de veiligheid van schoolkinderen 
die in de meer landelijke gebieden 
wonen - de staatssecretaris kan 
erover meespreken - vormen 
fietspaden een buitengewoon 
belangrijke veiligheidsvoorziening. Ik 
blijf het daarom betreuren, dat de 
rijksbijdrageregeling voor de aanleg 
van fietspaden vervalt. Ik dring erop 
aan, dat bij de investeringen van de 
overheid waarop wij nu wachten 
hoge prioriteit wordt gegeven aan 
verkeersveiligheidsvoorzieningen en 
daarbij in het bijzonder aan de aanleg 
van fietspaden. Is het niet op de ene 
manier dan maar op deze. 

D 
De heer P .M. Blauw (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Wij danken 
de bewindslieden voor de uitgebreide 
beantwoording in het vorige jaar. Wij 
hebben in onze eerste termijn 
verreweg het grootste deel van onze 
spreektijd al geconsumeerd, daarom 
zullen wij nu uitermate kort moeten 
zijn. 

Wi j hebben een pleidooi gehouden 
voor zorgvuldigheid bij de privatise-
ring. De minister zei daarop: zorgvul-
digheid en snelheid gaan moeilijk 
samen. Dat zijn wij met haar eens. 
Bewuste vertragingen in het privati-
seringsproces mogen natuurlijk niet 
gehonoreerd worden. De luwte van de 
overheidsparaplu kan in een aantal 
gevallen best comfortabel zijn. 
Onderschrijft de minister die stelling? 
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Mijn tweede opmerking betreft de 
sanering van het wegbeheer. De 
beantwoording van de minister 
behelsde een toezegging om binnen 
deze kabinetsperiode een besluit te 
nemen. Dat heeft ons nogal veront-
rust. Ik had, overijverig als wij zijn, al 
een motie in concept klaar. De tijd 
brengt ook hier soms wijsheid en 
heelt wonden. Ik verwijs naar het 
persbericht van 10 januari waaruit 
duidelijk blijkt dat de minister in het 
overleg met de diverse belangenorga-
nisaties, zoals de Unie van Water-
schappen, de VNG en het IPO, tot 
overeenstemming is gekomen. Ik wil 
daar graag een compliment over 
uitspreken, want het zag er toch naar 
uit dat de zaak behoorlijk vast zat. 
Wij zien met belangstelling de 
afronding van deze besluitvorming 
tegemoet. 

De heer Castricum (PvdA): Mag ik 
nog even terug naar het vorige punt 
van de heer Blauw? Als hij spreekt 
over de luwte van de overheidsparaplu 
in relatie tot privatisering, waaraan 
denkt hij dan concreet? Dan weten 
wij een beetje waarover wij het 
hebben. 

De heer P. M . Blauw (VVD): Ik denk, 
bij voorbeeld, aan het loodswezen. 

De heer Castricum (PvdA): En dat 
noemt u de luwte? 

De heer P. M . Blauw (VVD): Ik kan 
mij best voorstellen dat er bij de 
loodsen in een aantal situaties sprake 
is van luwte. 

Wij hebben, voorzover ik dat na 
heb kunnen gaan, geen antwoord 
gekregen op onze opmerking over de 
problematiek van de kleine scheep-
vaart en over de concurrentiepositie 
van de noordelijke scheepsbouw. 
Graag wil ik daarover nu wat meer 
horen. 

De minister heeft uitgebreid 
geantwoord op onze opmerkingen 
over de Wet op de waterhuishouding. 
Wij hebben wat zorgen over de 
positie van het provinciaal bestuur. Ik 
hoop dat de minister in het kader van 
de deregulering zo spoedig mogelijk 
met een wetsontwerp komt waarin 
voor de provincies een normale 
functie is weggelegd. Laten wij niet 
de situatie krijgen dat de provinciale 
besturen als mede-beheerders of 
wellicht als beheerders gaan optre-
den. 

De heer Hennekam heeft nog een 
opmerking gemaakt over de motie-Fa-
ber. Ik herinner hem eraan dat in 
reactie op het overleg tussen de 

Kamer en de minister van Financiën 
over de verkoop van Domeingronden 
de minister van Financiën hierover 
inmiddels een antwoord aan de 
Kamer heeft gezonden. 

Mijn laatste opmerking heeft 
betrekking op de Waterschapswet. 
De indiening daarvan zou in deze 
periode te verwachten zijn. Ik wil de 
minister uitdrukkelijk verzoeken, in 
het verlengde van hetgeen door de 
voorzitter van de Unie van Water-
schappen naar voren is gebracht, 
daarin, indien dat enigszins mogelijk 
is, wat meer tempo te brengen. Ik 
vrees dat anders de verschillende 
uitleg die zich nu in de praktijk 
manifesteert bijna niet meer terug te 
draaien is. Op langere termijn zou er 
dan geen sprake meer zijn van 
uniformiteit bij de vertegenwoordi-
gende disciplines in het waterschaps 
bestuur. 

D 
Mevrouw Jorritsma-Lebbink 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter. Ik zal 
nog korter moeten zijn dan de heer 
Blauw. Mij rest nog slechts een halve 
minuut; het zal niet helemaal lukken. 

Ik wil nog een enkele opmerking 
maken over het onderzoek inzake de 
koppeling van de afgifte van een deel 
van het kentekenbewijs en het 
verzekerd zijn. Het schriftelijk 
antwoord van de staatssecretaris 
heeft mij niet bevredigd. In het 
antwoord staat, dat de huidige 
koppeling al voldoende is. Bij 
aanhouding wordt de controlemoge 
lijkheid verbeterd. Wi j gaan ervan uit, 
dat onderzoek naar het vervolg 
geboden is. 

Ik zou de Kamer op dit punt om 
een uitspraak willen vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden 
Jorritsma-Lebbink, Hennekam, 
Castricum, Tommei, Schutte en Van 
Rey wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat onverzekerd 
autorijden nog steeds op grote 
schaal geschiedt; 

constaterende, dat nu de koppeling 
van de registratie van de verplichte 
verzekering aan de kentekenregistra-
tie gereed is, de mogelijkheid tot 
controle bij aanhouding groter is 
geworden doch het onverzekerd 
autorijden niet uitsluit, gezien de 
beperkte mogelijkheden tot politie-
controle; 

verzoekt de regering, te onderzoeken 
of, in samenhang met de voorberei-
ding van de houderschapsbelasting, 
de afgifte van het kentekenbewijs of 
een deel daarvan afhankelijk gesteld 
kan worden van het verplicht 
verzekerd zijn, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 57 (18 600X11). 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ten 
slotte wil ik nog enkele opmerkingen 
maken over de controle bij het 
openbaar vervoer. Ik heb in eerste 
termijn gevraagd, hoe de evaluatie 
van de VIC's zal geschieden, nu de 
financiën slechts voor drie jaar zijn 
geregeld. Ik verwacht dat ruimschoots 
voor afloop van die periode een 
besluit zal moeten worden genomen 
over de vraag, of hiermee al dan niet 
wordt doorgegaan. Er zal dan een 
kosten-baten-analyse moeten zijn. 
Wellicht moeten ook immateriële 
zaken erbij worden betrokken. Ik 
hoop, dat het positieve gevolgen zal 
hebben voor de bestrijding van het 
vandalisme. Wanneer denkt de 
minister dat te kunnen doen? 

De heer Castricum (PvdA): Hoe 
denkt mevrouw Jorritsma over de 
aanbevelingen, die de commissie-
Roethof op dit punt heeft gedaan? In 
de nota van de fractie van de VVD 
over deze zaak heb ik op dit punt 
niets aangetroffen. De commissie-
Roethof is wat structureler te werk 
gegaan. Wellicht kan mevrouw 
Jorritsma zelf een antwoord geven 
op die vraag. 

Mevrouw Jorritsma-Lebbink 
(VVD): Ik denk, dat de minister met 
die 1350 een aardige aanzet heeft 
gegeven om datgene te bereiken, 
wat de commissie-Roethof wil. Die 
commissie wil uiteindelijk terug naar 
het oude systeem: op alle bussen 
een conducteur. Ik ben het eens met 
de minister dat dit niet per se de 
oplossing behoeft te zijn. Het 
genoemde aantal is een aardige 
aanzet. Daarom vraag ik ook om de 
evaluatie. Aan de hand daarvan kan 
worden bekeken, of het voldoende is. 
Het gaat niet alleen om het zwartrij-
den, maar ook om bestrijding van 
criminaliteit en vandalisme. Als het 
niet voldoende blijkt te zijn, zullen wij 
moeten bekijken, wat wij op termijn 
verder moeten doen. 

De heer Castricum (PvdA): Mevrouw 
Jorritsma gaat er daarbij van uit, dat 
deze voorziening, die thans wordt 
gecreëerd, ten minste in stand zal 
moeten blijven. 
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Mevrouw Jorritsma-Lebbink 
(VVD): Ik wil die conclusie thans niet 
trekken. Het is mogelijk, dat het 
aantal te hoog is. Ik kan het thans 
niet overzien. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
minister en de staatssecretaris voor 
de schriftelijke en mondelinge 
beantwoording van de vragen en 
ook voor de toezeggingen. Toezeg-
gingen reken ik tot de besluitvorming 
in deze Kamer. Ook aan kleine 
fracties worden soms toezeggingen 
gedaan. 

Ik las onlangs met genoegen in 
een persbericht, dat de regering op 
basis van onderzoek nog dit jaar tot 
een beslissing wil komen over de 
financiering en de sanering van het 
wegenbeheer. Dat lijkt mij eerlijk 
gezegd de uiterste datum. De 
onzekerheid heeft nu lang genoeg 
geduurd; zij dient ten spoedigste te 
worden opgeruimd. Mijn ervaring is, 
dat onderzoek altijd langer duurt dan 
verwacht. 

Ik reken erop, dat de minister er 
zorg voor zal dragen dat dit niet het 
geval is. Ik verneem hierop graag de 
reactie van de minister. Het kan niet 
de bedoeling zijn, dat dit probleem 
weer over de volgende kabinetsfor-
matie wordt getild. 

Overigens lees ik tot mijn tevreden-
heid in het persbericht dat nu weer 
positiever over wegbeheer door 
waterschappen wordt gedacht. Het is 
de minister bekend dat ik altijd 
betwijfeld heb of de overdracht van 
het wegbeheer door waterschappen 
aan gemeenten, zoals in de nota-Stui-
veling-Zeevalking is voorgesteld, wel 
verstandig en uitvoerbaar is. 

Mag ik uit de bewoordingen van 
het persbericht opmaken dat de 
waterschappen in de toekomst het 
wegbeheer kunnen behouden en dat 
het onderzoek, dat nu uitgevoerd zal 
worden, er onder andere op is 
gericht om, wanneer waterschappen 
met het wegbeheer belast blijven, 
hen de bijpassende financiering te 
verschaffen op basis van technische 
en financiële normen? Ik verneem 
graag van de minister of ik het 
persbericht goed heb gelezen. 

Wat de decentralisatie van het 
zeeweringenbeheer betreft, sluit ik 
mij graag aan bij de vragen van de 
heer Hennekam ter zake. Hoe staat 
het overigens met de voorbereiding 
van het spoedwetje ten aanzien van 
de bestrijding van de muskusrat en 

de wijziging van de Wet op de 
zeevaartdiploma's 1935 betreffende 
de kleine handelsvaart? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zit nog in 
mijn maag met een schriftelijk 
antwoord uit de Handelingen, 
bladzijde 2475, over de rondweg 
rond de gemeente Dordrecht. Het 
antwoord staat op gespannen voet 
met hetgeen de gemeente Dordrecht 
aan de vaste Commissie voor Verkeer 
en Waterstaat heeft bericht. Ik heb 
na afloop van het debat de minister 
daarnaar gevraagd. Zij was zo 
vriendelijk, mij persoonlijk daarover 
schriftelijk in te lichten. Dat antwoord 
komt echter niet in de Handelingen. 
Daarom moet ik de vraag nu herhalen. 
Zo gaat dat met deze dingen. 

Ik sluit af met mij aan te sluiten bij 
de laatste vraag van collega Castricum 
over het rapport inzake de KLM-tarie-
ven voor vluchten naar de Nederland-
se Antillen, dat ons voor de jaarwis-
seling was toegezegd. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank beide bewindslie-
den voor hun antwoorden. Ik begin 
met een opmerking over een wat 
teleurstellend antwoord betreffende 
de studie naar de haalbaarheid van 
een Zuiderzeespoorlijn. Deze studie 
loopt nog een jaar, is de afspraak. 
Dat was mij bekend. Wat gebeurt er 
als de conclusie positief zal zijn, 
hetgeen ik hoop? Komt dat project 
dan op de grote hoop, in de hoop dat 
er tegen het jaar 2000 weer eens 
naar gekeken kan worden? Dat moet 
worden voorkomen. 

Zo'n belangrijk infrastructureel 
werk moet worden betrokken bij 
plannen om te komen tot structuur-
verbeterende maatregelen met 
belangrijke effecten voor de werkge-
legenheid. Mag ik ervan uitgaan dat 
wij hierover meer te horen krijgen in 
het kader van de reeds meermalen 
toegezegde kabinetsnotitie over 
grote openbare werken? 

Erkentelijk ben ik voor de opstelling 
van de bewindslieden betreffende de 
Wet op de zeevaartdiploma's 1935, 
in het bijzonder voor de interim-maat-
regelen, alsmede voor de toezegging 
inzake een nadere studie naar de 
voor- en nadelen van een puntenstel-
sel voor het rijbewijs. 

Mag ik aannemen dat de staatsse-
cretaris zal bevorderen dat de Kamer 
zal worden geïnformeerd over de 
resultaten van zijn overleg met 
staatssecretaris Van der Reijden om 
te komen tot een betere informatie 
over de effecten van medicijngebruik? 

Mijn pleidooi om bij de openbaar-
vervoerkaarten studerende kinderen 
tot het achttiende jaar tot het gezin 
te blijven rekenen wil ik ook na het 
antwoord van de minister handhaven. 
Juist omdat deze mogelijkheid voor 
de betrokken gezinnen zo belangrijk 
is, is het tevens een geschikt middel 
om hele gezinnen voor het openbaar 
vervoer te winnen. Elke maatregel 
kan verkeerd gebruikt worden, maar 
na de ingevoerde controlemaatrege-
len bij de aanvraag zie ik niet in, dat 
dit risico nog erg groot is. 

Mede namens de heer Hennekam 
wil ik ten slotte opmerken dat het 
antwoord van de minister op mijn 
verzoek, haast te maken met het 
verstrekken van radio-informatie over 
vertragingen en stremmingen bij het 
openbaar vervoer te mager was. Na 
vijf jaar studie en overleg had ik toch 
wel mogen verwachten dat dit 
relatief kleine probleem voor het 
invallen van de winter geregeld was. 
Wij hebben in de afgelopen weken 
weer het bekende beeld gezien van 
een weinig systematische en 
onvolledige berichtgeving. In 
Friesland rekent men op een tweede 
winter dit jaar. Laat de minister die 
herkansing benutten, opdat het 
openbaar vervoer ook op dit punt de 
vergelijking met de auto kan door-
staan. 

D 
Minister Smit-Kroes: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Castricum heeft 
bij de aanvang van zijn interventie 
nog eens duidelijk bewezen wat een 
boeiend departement Verkeer en 
Waterstaat is en hoe groot de 
belangstelling, niet alleen van de 
geachte afgevaardigden, maar ook 
van de media voor dit departement 
is. 

De heer Castricum (PvdA): En van 
de minister! 

Minister Smit-Kroes: Daar was u al 
zeker van, want het plezier waarmee 
ik deze baan vervul, is alom bekend. 

Mijnheer de Voorzitter! De zorg 
van de geachte afgevaardigde over 
het wetsontwerp personenvervoer 
moet ik helaas delen. Ik ben mij 
ervan bewust dat wij wat de tijd 
betreft in een buitengewoon nauw 
keurslijf komen. Mijn laatste informa-
tie luidt, dat wij half februari hopelijk 
de reactie van de Raad van State 
tegemoet kunnen zien. Het is nog te 
vroeg om te kunnen zeggen wanneer 
de Kamer naar wij hopen het wets-
ontwerp zal ontvangen. Edoch, ik 
spreek nog steeds met buitengewoon 
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veel klem uit, dat het belangrijk is dat 
wij het zo snel mogelijk ter hand 
kunnen nemen. Ik ben mij er echter 
van bewust, dat ik in tijd gemeten een 
groot beroep op de Kamer doe. 

De ontwikkelingen in het openbaar 
vervoer baren de geachte afgevaar-
digde zorgen. Dat hij zich bezorgd 
maakt is in hem natuurlijk te loven, 
maar ik meen dat wij de situatie niet 
zwarter moeten voorstellen dan zij is. 
Ik ben het eens met de geachte 
afgevaardigde de heer Hennekam, 
dat het beleid weliswaar zuur is in die 
zin dat het een hard beleid is. Zachte 
heelmeesters maken echter stinkende 
wonden. 

Het kabinet had zich voorgenomen 
- en handelt voor zover dat verant-
woord is ook in die geest - met de 
saneringsoperatie een nieuwe fase in 
te gaan, waarin in ieder geval een 
garantie voor de continuïteit van het 
openbaar vervoer kan worden 
gegeven. Ik hecht eraan, nogmaals te 
beklemtonen dat wij waar dat op een 
andere manier verantwoord kan - bij 
de laatste operatie heeft men dat 
weer gezien - in goed overleg met de 
betrokken bedrijven altijd bereid zijn 
dat te overwegen, als dat in het 
totale kader van de beheersing van 
de kosten van het openbaar vervoer 
kan worden geplaatst. 

De heer Castricum vroeg, de 
basisvoorziening overeind te houden, 
omdat wij spreken over een maat-
schappelijke basisvoorziening. Ik zag 
toen weer een lichtpunt in de 
discussie, omdat wij het daarover 
gans met elkaar eens zijn. Het 
streven van het kabinet is immers, de 
maatschappelijke basisvoorziening in 
stand te houden. Met de heer 
Hennekam durf ik het nog sterker te 
zeggen: het beleid is daarop gericht. 
Waar dat kan willen wij zelfs tot 
uitbreidingen komen. Aan de 
investeringsplannen kan men zien dat 
wi j , waar niet alleen de noodzaak 
aanwezig is, maar het financieel ook 
mogelijk is, niet schromen dat te 
doen. Ik zal de mogelijkheden om dat 
te illustreren nu niet gebruiken, maar 
de plannen in dezen zijn bekend. 

De heer Castricum heeft terecht 
opgemerkt nog een reactie te hebben 
gemist op zijn alternatief voor 
variabilisatie. Daar moet niets achter 
gezocht worden. Ik had niet zoveel tijd 
nodig om mijn reactie kenbaar te 
maken. Zoals ik in de wandelgangen al 
tegen de heer Castricum heb gezegd, 
is dit punt in de haast waarin wij de 
vorige keer hebben gesproken verloren 
gegaan. 

Ik deel de verbazing die mevrouw 
Jorritsma heeft geformuleerd. De 
heer Hennekam heeft dat nog eens 
dunnetjes overgedaan. Wij zijn 
verbaasd omdat de redenering 
inconsequent is en een dwangmatig 
karakter heeft. Zij lijkt mij daarom 
alleen al verwerpelijk. Voorgesteld 
wordt, met een met deel III van het 
kentekenbewijs verbonden vastrecht-
kaart voor het openbaar vervoer te 
komen en daaraan een verlaging van 
de benzine-accijns te koppelen. Ik 
deel de verbazing van de heer 
Hennekam en mevrouw Jorritsma, 
omdat dit tot een gedwongen 
winkelnering leidt. Die goede 
Nederlandse uitdrukking is zeer van 
toepassing. 

Op die manier ben je bezig op een 
dwingende manier de wijze van 
vervoerkeuze te bepalen. Wij 
verschillen op dit punt duidelijk van 
mening. Ik vind het veel te dwingend. 
Bovendien betwijfel ik sterk of het 
beoogde doel op die manier wordt 
bereikt. Ik ben ervan overtuigd dat 
voor lang niet elke autobezitter de 
trein een reëel alternatief is. Met die 
werkelijkheid worden wij nu eenmaal 
geconfronteerd. Ik moet vaststellen 
dat het plan van de Partij van de 
Arbeid het karakter heeft van een 
belastingheffing. Als je dat beoogt, 
moet je dat recht voor zijn raap 
durven zeggen. 

Wat mij nog veel meer verbaast in 
het plan is de combinatie met de 
verlaging van de benzine-accijns. Ik 
was eerlijk gezegd een beetje 
verbaasd dat de heer Castricum er in 
een interruptiedebat zo op doorging 
en niet tot wijzere gedachten was te 
brengen. Als je namelijk een halve 
seconde doordenkt - op het eerste 
gezicht lijkt het idee van de heer 
Castricum aantrekkelijk - kom je 
erachter dat de combinatie van 
hogere vaste autokosten - door die 
vastrechtkaart - met een lagere 
benzine-accijns leidt tot een verschui-
ving van variabele naar vaste 
autokosten. 

Tot nu toe heb ik begrepen, dat de 
heer Castricum juist voor variabilisatie 
pleit en dat hij aan de regeringspar-
tijen vraagt waarom zij daar niet aan 
willen. De regeringspartijen willen 
daar in principe wel aan - evenals het 
kabinet - maar vinden dat Nederland 
dat niet op zijn eentje kan doen en 
dat het zeker niet op een rigoureuze 
manier mag gebeuren, zonder 
voldoende afstemming op de 
EEG partners. Mijn verbazing valt dus 
uit te drukken in de woorden 
'dwangmatig en 'inconsequent'. 

De heer Castricum bewerkstelligt 
het tegendeel van wat hij beoogt. Ik 
zie niet in hoe je door een verlaging 
van de variabele autokosten de 
concurrentiepositie van het openbaar 
vervoer kunt verbeteren. Ik neem aan 
dat dit het streven is van de heer 
Castricum en daarom lijkt mij het 
etiket 'inconsequent en dwangmatig' 
op zijn plaats. Het zal duidelijk zijn, 
dat ik de motie die de heer Castricum 
op dit punt heeft ingediend, moet 
ontraden. 

De heer Cas t r i cum (PvdA): En zo 
zijn wij weer bij het etikettenplakken 
aangeland! Ik heb begrepen dat de 
minister en de regeringspartijen in 
principe voorstanders zijn van 
variabilisatie. Uit antwoorden op 
schriftelijke vragen heb ik ook 
begrepen, dat daartoe vooralsnog 
niet kan worden overgegaan. Daar 
hebben VVD en CDA zich achter 
geschaard. Het kernprobleem is dat 
op termijn vanwege de concurrentie-
verhouding tussen auto en openbaar 
vervoer een onvoldoende draagvlak 
zal blijken te bestaan voor het 
openbaar vervoer. 

Het hoofddoel van de variabilisatie 
is, daar iets aan te doen. Dat is ook 
de kern van het alternatief dat ik heb 
voorgelegd. Het gaat erom te 
bereiken, dat meer mensen gebruik 
gaan maken van het openbaar 
vervoer. Dat is het uiteindelijke doel. 
Nu blijkt, dat die variabilisatie 
voorlopig van de baan is, welk 
alternatief is er dan te bedenken 
om dat doel te bereiken? Ik hoor 
almaar, dat iets niet mogelijk is, maar 
wat kan er wél aan gebeuren? Laten 
wij het daar maar eens met elkaar 
over hebben. Ik lever mijn idee 
onmiddellijk in voor ieder beter idee! 

Minister S m i t - K r o e s : De heer 
Castricum haalt twee dingen door 
elkaar. Hij vindt variabilisatie een 
nastrevenswaardige zaak. Dat zal 
iedereen kunnen beamen. Als dat 
echter alleen in Nederland gebeurt 
en niet in andere EEG-landen, zullen 
de negatieve effecten veel groter zijn 
dan de positieve effecten. De 
effecten van een dergelijk beleid 
zouden desastreus zijn, ook al doen 
ze zich voor op andere terreinen. 

Punt 2. Het kabinet heeft aangekon 
digd dat de studie naar de mogelijk-
heden van variabilisatie zal worden 
voortgezet. Ik was dan ook verbaasd 
toen de heer Castricum suggereerde 
dat er grote meningsverschillen 
tussen collega's in het kabinet 
zouden bestaan. Neen, het totale 
kabinet - die verzekering kan ik 
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geven - is voorstander van variabili-
satie, maar we dienen dit proces wat 
tempo en tijdstip van invoering 
betreft verantwoord toe te passen. 
Dat is dan wellicht het nieuwe 
element voor degenen die zeggen 
dat je het in één klap zou moeten 
doen. Wij hebben hierover overeen-
stemming met de regeringspartijen, 
uit de bijdragen van de heer Henne-
kam en mevrouw Jorritsma heb ik 
begrepen dat wij dezelfde lijn volgen. 

Wat zegt vervolgens de heer 
Castricum? Als variabilisatie niet zo 
snel kan worden ingevoerd, in ieder 
geval niet zo snel dat het zoden aan 
de dijk zou zetten, wat doe je dan? 
Wel, dan kom je precies op het 
beleid inzake het openbaar vervoer. 
Als gezegd wordt dat de concurren-
tieverhouding tussen auto en 
openbaar vervoer scheef is, dan zeg 
ik: dat is niet juist, dat komt niet 
overeen met de feitelijke situatie. 

De heer Castricum (PvdA): Twee 
vraagjes. Als dat niet juist is, waarom 
is de minister dan in principe 
voorstander van variabilisering? Zijn 
de persberichten, dat er toch tussen 
Verkeer en Waterstaat en VROM aan 
de ene kant en Financiën en Econo-
mische Zaken aan de andere kant 
een verschil van mening bestaat over 
het getemporiseerd doorvoeren van 
die variabilisering, dan onjuist? Ik heb 
uit die persberichten begrepen dat 
Verkeer en Waterstaat en VROM wel 
getemporiseerde invoering zouden 
willen, maar dat Economische Zaken 
en Financiën de boot afhouden. De 
bronnen werden in die perspublikaties 
aangegeven. 

Minister Smit-Kroes: Ik heb het 
standpunt van het kabinet zoeven al 
verwoord. Ik herhaal dat er op het 
punt van het invoeren van een 
systeem van variabilisatie geen enkel 
verschil van mening bestaat. In 
antwoord op de andere vraag van de 
heer Castricum kan ik zeggen dat ik 
voor variabilisatie ben omdat ik het 
op zichzelf prima vind als er een 
systeem geldt waarbij de autogebrui 
ker beter geprikkeld wordt om de 
auto minder te gehruiken dan met 
het huidige systeem. 

Maar daar zijn wij het gans over 
eens, het kabinet heeft daar ook 
uitspraken over gedaan. Op zichzelf 
is variabilisatie te prefereren boven 
het systeem dat we nu kennen, maar 
we moeten bij de invoering wel ons 
verstand gebruiken, om de schade 
niet groter te laten zijn dan het 
profijt. 
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Verder hebben mevrouw Jorritsma 
en de heer Castricum nog gesproken 
over de VIC's. Ik deel de mening van 
mevrouw Jorritsma dat wij onze 
conclusies zullen moeten trekken uit 
het inzetten van 1350 VIC's geduren-
de drie jaar. Ik ben het met haar eens 
dat daarbij een maatschappelijke 
kosten/batenanalyse nodig is. Die 
zullen we uiteraard zo snel mogelijk 
opzetten. Ik denk dat we de zaak in 
de loop van de tijd zullen evalueren 
en dat we op een bepaald moment 
kunnen zeggen, wat het resultaat van 
de maatschappelijke kosten/baten-
analyse is. 

Mevrouw Jorritsma antwoordde op 
een interruptie van de heer Castricum 
dat je zelfs niet kunt aangeven, of het 
er niet te veel zullen blijken te zijn. 
Daar ben ik het mee eens. Je hebt er 
wel zo je gedachten over, maar het 
lijkt me niet goed om vooruit te lopen 
op de resultaten van de analyse. Als 
de resultaten positief blijken te zijn, 
dan zullen er uiteraard gesprekken 
moeten worden gevoerd over de 
financiële aspecten die samenhangen 
met de continuering van deze maatregel 
nodig zullen zijn. 

Mevrouw Jorritsma (VVD): Ligt het 
ook in de bedoeling om de evaluatie te 
differentiëren naar de stad waar de 
VIC's worden ingezet? Dat lijkt mij 
namelijk zeer goed. 

Minister Smit-Kroes: Ik ben dat met 
mevrouw Jorritsma eens. Er zal ook in 
die gebieden een onderscheid te zien 
zijn. 

Er is nog een opmerking gemaakt 
over de rapportage van de luchtvaart-
tarieven. Op 6 februari zal die aan mij 
worden overhandigd. 

De heer Tommei stelde een vraag 
over de toegankelijkheid van stations 
in het geval de trein dat niet is. U 
kunt ervan overtuigd zijn dat bij het 
gebruik maken van het openbaar 
vervoer door gehandicapten het 
station de bottleneck vormt en niet 
meer de trein. 

De heer Tommei (D'66): Dit 
betekent dus dat iemand met een 
rolstoel zelfstandig vanaf het perron 
in de trein kan komen, zonder van 
tevoren te bellen en te vragen of dat 
mogelijk is? 

Minister Smit-Kroes: Hij kan in 
ieder geval gebruik maken van het 
openbaar vervoer. 

De heer Tommei (D'66): Dat is geen 
antwoord op mijn vraag. Ik heb een 
heel concrete vraag gesteld. 

Minister Smit-Kroes: En ik heb 
gezegd wat ik daarop kan antwoorden. 

Verkeer en Waterstaat 
Staatsvissershavenbedrijf 

De heer Hennekam zal een 
initiatief nemen tot het voeren van 
een gesprek tussen de Minister van 
Binnenlandse Zaken en mijzelf over 
het parkeerbeleid van de grote 
steden. Ik verheug mij op dat 
gesprek. Wel wijs ik hem op de 
autonomie van de gemeenten, maar 
ik denk dat ik dat deze afgevaardigde 
niet hoef voor te houden. Ook over 
de verantwoordelijkheid voor het 
parkeerbeleid kan geen misverstand 
bestaan. 

Er is nog een vraag gesteld over de 
cultuurgronden. Er wordt niet alleen 
gekeken naar de motie van de heer 
Faber. Wij houden ook rekening met 
de motie van de heer Van Noort bij 
het verkopen van percelen cultuur-
grond. Mijn collega van Financiën 
heeft de Kamer medegedeeld dat die 
verkoop niet meer met gesloten 
briefjes plaatsvindt, maar via een 
notariële handeling om te verzekeren 
dat het een verantwoorde uitgifte is. 

Voorts is gesproken over het 
structuurschema burgerluchtvaartter-
reinen. Ik hoop u na het zomerreces 
- en wat mij betreft in het zomerreces 
- nadat de inspraakronden zijn 
afgesloten over bij voorbeeld het niet 
draaien van een vierde baan, en met 
een passage over het vliegveld 
Zuid-Limburg, het herziene structuur-
schema toe te zenden. 

De heer Hennekam sprak nog over 
het actieplan investeringen. Het 
kabinet is bezig een discussie af te 
ronden met betrekking tot opstellen 
van een brief over produktieve 
overheidsinvesteringen. Het is te 
vroeg om mededelingen te doen over 
de eigen projecten daarin. U zult 
ongetwijfeld die brief op niet al te 
lange termijn ontvangen. Ik kan mij 
ook voorstellen dat wij in de memorie 
van toelichting op de begroting 1986 
de 'heikele' investeringsprojecten bij 
elkaar zetten. Men kan dan gemakke-
lijker vaststellen dat bij voorbeeld 
ook aan de vaarwegen aandacht 
wordt besteed en dat in het meerja-
renprogramma daarvoor investerings-
bedragen zijn gereserveerd. Dit 
betekent dat niet alleen de vaar- en 
rijkswegen, maar ook bij voorbeeld 
knelpunten bij het openbaar vervoer 
worden geïnventariseerd. 

De heer Castricum (PvdA): En ook 
activiteiten op het terrein van de 
verkeersveiligheid? Of beantwoordt 
de staatssecretaris die vragen? 

Minister Smit-Kroes: De staatsse-
cretaris zal ongetwijfeld reageren op 
de punten die naar voren zijn 
gebracht ter zake van de verkeersvei-
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ligheid. ledere uitgave echter uit het 
Rijkswegenfonds, iedere uitgave om 
te komen tot verbetering van het 
vaarwegennet en iedere uitgave die 
wordt gedaan om te komen tot het 
oplossen van knelpunten in het 
openbaar vervoer, wordt gedaan in 
het belang van de verkeersveiligheid. 
Daarover kunnen wij kort zijn. Zo'n 
overweging is een belangrijk criterium 
bij het kiezen van zo'n project. 

De heer Castricum (PvdA): De 
minister weet dat ik met name doel 
op de herinrichting van onder meer 
verblijfsgebieden. Dit soort projecten 
moeten grootschalig worden 
aangepakt. Het betreft heel produktie-
ve investeringen voor de verkeersvei-
ligheid. Dit kan ook namelijk in een 
dergelijk investeringsplan worden 
opgenomen. 

Minister Smit-Kroes: In principe 
behoort dat uiteraard tot de mogelijk-
heden. 

Mijnheer de Voorzitter! Vele 
geachte afgevaardigden hebben 
gesproken over de gemaakte 
afspraken tussen de Unie van 
Waterschappen, de VNG, de provin 
cies en het Rijk inzake de sanerings-
operatie van het wegenbeheer. Begin 
januari heeft er een constructief 
gesprek plaatsgevonden, waarbij dus 
afspraken zijn gemaakt. Alle partijen 
zijn niet alleen overtuigd van de 
noodzaak, maar zijn ook bereid om 
vóór het eind van dit jaar duidelijke 
uitspraken te doen over de financiële 
consequenties en met voorstellen te 
komen over de systematiek die 
daarbij past. Ik wacht dat af. Het lijkt 
mij nu dus te vroeg om in te gaan op 
de vraag van de heer Van Rossum 
over de rol van de waterschappen in 
het wegenbeheer. Het zou evenwel 
buitengewoon incorrect en onjuist 
van mij zijn, wanneer ik nu zeg dat 
het niet mogelijk is dat waterschappen 
ook wegenbeheer in hun portefeuille 
hebben. In het overleg is ook 
afgesproken dat er geen claims op 
afspraken tussen de Unie van 
cies en het Rijk inzake de sanerings-
operatie van het wegenbeheer. Begin 
tafel worden gelegd, in die zin dat 
bepaalde dingen niet bespreekbaar 
zijn. Het moet een open overleg zijn 
over de resultaten die nu worden 
aangedragen door groeperingen die 
zijn samengesteld uit verschillende 
vertegenwoordigers. 

Hoe staat het met het onderhoud 
van de wegen na het strenge begin 
van 1985? Op het ogenblik wordt de 
schade geïnventariseerd. Mocht dit 

iets schokkends opleveren, dan zal 
de Kamer dat geworden. 

De heer Hennekam heeft geïnfor-
meerd naar het kustbeheer, vooral 
wat de verantwoordelijkheid voor de 
zeewering betreft. Hij heeft gevraagd, 
of nog steeds de lijn wordt gevolgd 
die daarvoor eerder door de Kamer 
en de regering is afgesproken. Ik stel 
mij voor om die lijn voort te zetten. 
Overigens hoop ik op niet al te lange 
termijn - hierbij denk ik eerder in 
weken dan in maanden - de Kamer 
hierover een notitie te doen toekomen, 
opdat wij nadere afspraken kunnen 
maken over wat in de tijd door wie 
gedaan moet worden. 

Ik kom te spreken over de grenzen-
problematiek. Niet alleen de ontwik-
kelingen ten aanzien van Zwitserland, 
waarover ik de negatieve gevoelens 
van de heer Hennekam deel, maar 
ook die over de grens Duitsland-Ne-
derland, die wat positiever zijn, 
geven toch enige aanleiding tot 
optimisme. Overigens neemt dat 
proces altijd meer tijd in beslag dan 
wij op grond van Nederlandse 
belangen wensen. De eerlijkheid 
gebiedt wel te zeggen, dat mijn 
collega in Duitsland zeer positief 
staat tegenover het openbreken van 
de Duits-Nederlandse grens in 
overeenstemming met de Benelux. 

De heer Hennekam heeft aangege-
ven dat de fractie van het CDA van 
mening is dat er vóór 1 april aanstaan-
de duidelijkheid moet zijn over de 
herzonering. Voor dat hierover 
misverstanden ontstaan: ook ik heb 
de neiging om te zeggen dat het zo 
snel mogelijk bekend moet zijn waar 
iedereen aan toe is. Ik ben echter van 
mening dat er niet getornd moet 
worden aan de afspraken over de 
systematiek van de herzonering. Met 
vertegenwoordigers van de betrokken 
steden heb ik het volgende afgespro-
ken. 

Daar waar incidenteel kan worden 
vastgesteld dat het een buitengewoon 
desastreuze uitwerking heeft, zal 
moeten worden nagegaan wat er 
eventueel dient te worden gewijzigd. 
Er moet geen misverstand over 
bestaan, dat wij in het algemeen 
terug zouden willen gaan in de 
systematiek of dat wij tot halverwege 
zouden gaan. Dit zou ook erg 
onverstandig zijn. Ik heb ook niet van 
de heer Hennekam begrepen dat hij 
in deze richting denkt. De problemen 
zijn in ieder geval bespreekbaar op zo 
kort mogelijke termijn. 

Hedenmiddag hebben wij in een 
mondeling overleg uitgebreid van 
gedachten gewisseld over de 

Zeeuwse veren. Daarover is een 
amendement ingediend met een 
PM-post. Ik adviseer de Kamer 
dringend, dat amendement niet aan 
te nemen. Vanmiddag heb ik er 
namelijk al de nadruk op gelegd dat 
er begin maart een nader overleg is 
gepland met gedeputeerde staten 
van Zeeland. 

Ik vind het onjuist om daarop 
vooruitlopend - gegeven ook dat ik 
heb aangekondigd dat er nog 
messen op tafel liggen - nu te 
zeggen dat dit in ieder geval al zou 
moeten. Aldus wordt vooruitgelopen 
op de gesprekken die, uit mijn hoofd 
gezegd, gepland zijn op 5 maart. 

De heer Castricum (PvdA): Voorzit-
ter! Acht de minister het realistisch, 
te veronderstellen dat er een groter 
bedrag beschikbaar zal moeten 
komen dan nu op de begroting is 
uitgetrokken? 

Minister Smit-Kroes: Mijnheer de 
Voorzitter! Als ik vanmiddag in alle 
duidelijkheid heb gezegd dat ik vind, 
dat ik niet bij voorbaat moet zeggen 
dat dingen absoluut onbespreekbaar 
zijn, dan denk ik dat daarin onderhan-
delingsruimte zit. Edoch, dit dient 
niet aldus vertaald te worden, dat ik 
geld op zak zou hebben om ongebrei-
deld zaken daaruit te financieren. Het 
is mij hedenmiddag weer opgevallen 
dat, op het moment dat wij mondeling 
overleg over het ene onderwerp 
hebben, er te dien aanzien uitdrukke-
lijke wensen van de Kamer zijn, 
terwijl op het moment dat het 
volgende agendapunt aan de orde is, 
er daar wederom uitdrukkelijke 
wensen van de Kamer zijn. 

De heer Castricum (PvdA): En zo zal 
het altijd blijven! 

Minister Smit-Kroes: Inderdaad, zo 
zal het altijd blijven en u verwacht 
niet anders dan dat uw minister 
daarbij de rug recht en werkelijk 
probeert om op een verantwoorde 
wijze uitgaven te doen en geen 
uitgaven toezegt die niet waarge-
maakt kunnen worden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom bij 
de opmerkingen van de heer Tommei 
ten aanzien van de Markerwaard. Hij 
heeft gevraagd, of de Kamer daarover 
nu wat meer informatie zou kunnen 
krijgen. Welnu, de Kamer zal op niet 
al te lange termijn daarover ongetwij-
feld meer te horen krijgen. Overigens 
worden de uitspraken van collega 
Braks over de LEI studie door mij 
gedeeld. 

De heer Tommei (D'66): Voorzitter! 
Ik heb twee concrete vragen gesteld: 
krijgen wij het desbetreffende 
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ICES-rapport en krijgen wij een 
standpunt van de regering over het 
LEI-rapport? Ten tweeden male geeft 
de minister mij geen antwoord. 

Minister Smit-Kroes: Ja, u krijgt 
alles, maar de datum kan ik u nog 
niet mededelen. Dat zal afhankelijk 
zijn van het verdere beraad. In ieder 
geval kan ik u toezeggen, dat u de 
rapporten krijgt. 

De heer Tommei (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Wat let de minister om 
ons het ICES-rapport dat kant en 
klaar is, nu al te sturen? Het lijkt ons 
een interessant rapport; wij zouden 
het ook graag lezen. 

Minister Smit-Kroes: Mijnheer de 
Voorzitter! Het lijkt mij het meest 
aanbevelenswaardig om een totaal 
overzicht te krijgen. Dan kan de heer 
Tommei naar aanleiding van een 
overzicht over de gehele situatie zijn 
gedachten opmaken. Ik ben ervan 
overtuigd dat hij, zorgvuldig de pro's 
en contra's afwegend, ongetwijfeld 
op ti jd tot een standpuntbepaling 
over dit onderwerp zal kunnen 
komen. 

De heer Blauw heeft gesproken 
over de privatisering. Hij heeft 
gezegd dat de zorgvuldigheid het 
tempo niet dusdanig dient af te 
remmen, dat vastgesteld moet 
worden dat de luwte te veel zou 
worden gezocht. Ik deel de mening 
dat daartegen moet worden gewaakt. 
Overigens is zorgvuldigheid geboden. 
Het gaat om mensen en het gaat om 
belangen van bedrijven. 

Ik durf hieraan toe te voegen, dat 
er ook moed voor nodig is - ook van 
diegenen die het aangaat - om soms 
de nek net iets verder uit te steken. Ik 
kan u echter verzekeren, mijnheer de 
Voorzitter, dat er in ieder geval een 
zeer positieve houding is op het 
departement van Verkeer en Water-
staat om eraan mee te werken, die 
gegevens op tafel te leggen op grond 
waarvan een verantwoorde beslissing 
te nemen is. 

Dan kom ik te spreken over de 
wijziging van de Wet op de zeevaart-
diploma's. Daarover hebben gespro-
ken de heer Van Rossum, de heer 
Blauw en de heer Hennekam. Het 
voornemen bestaat bij mij om 
vooruitlopend op die wijziging van de 
wet, het hoofd van de scheepvaartin-
spectie toestemming te geven om 
dispensatie te verlenen - de heer 
Schutte heeft daar ook naar ge-
vraagd - betreffende het aantal 
gezellen dat op de kleine schepen 
(tot 75 m) kan varen. 

Voorts heeft de heer Tommei het 
over de betrokkenheid van de 
Algemene Rekenkamer gehad. We 
moeten natuurlijk oppassen, dat we 
de zaak niet verwarrender maken dan 
zij is. Ten aanzien van onderwerpen 
op het terrein van Verkeer en 
Waterstaat hebben wij met elkaar 
afgesproken - ik stel vast dat dit een 
buitengewoon goede situatie is - dat 
over ramingen zeer wel advies kan 
worden ingewonnen door de Raad 
van de Waterstaat. 

Ik kan de Kamer mededelen dat 
het rekenwerk voor een eventuele 
realisatie van de Markerwaard door 
de Raad van de Waterstaat is 
verricht. Ik heb geen redenen te 
twijfelen aan de rekendeskundigheid 
van de Raad van de Waterstaat. Als 
de Raad van de Waterstaat dergelijke 
berekeningen reeds uitvoert, moeten 
wij vooral oppassen geen dubbel 
werk te laten doen. De Kamer heeft 
destijds gezegd: laten wij geen 
beslissingen nemen - zeker geen 
beslissingen waaraan aanzienlijke 
financiële consequenties verbonden 
zijn - zonder dat er gedegen reken-
werk is geleverd. Ik ben ervan 
overtuigd dat de heer Tommei ook 
die gedachte is toegedaan. 

De heer Tommei (D'66): Jazeker, 
Voorzitter, daarom stel ik ook zoveel 
prijs op een rapport van de Algemene 
Rekenkamer. De Kamer heeft zich wel 
degelijk uitgesproken voor een 
betrokkenheid van de Algemene 
Rekenkamer vooraf, zeker waar het 
grote projecten betreft. De minister 
vertaalt dat nu in 'goed rekenwerk 
vooraf' en dat zou dan het advies van 
de Raad van de Waterstaat zijn. Ik 
houd echter wel degelijk vast aan de 
betrokkenheid van de Algemene 
Rekenkamer vooraf. Ik zie dat als een 
heel ander soort rekenwerk als dat 
van de Raad van de Waterstaat. Ik 
begrijp dat de minister niet veel voelt 
voor deze suggestie. Ik betreur dat. 
Wij zullen daarover in een later 
stadium nog eens uitvoerig moeten 
spreken. 

Minister Smit-Kroes: Mijnheer de 
Voorzitter! Daarvan neem ik dan 
kennis. Ik betwist echter dat het 
rekenwerk van de Raad van de 
Waterstaat van een minder niveau 
zou zijn dan het rekenwerk van de 
Algemene Rekenkamer, met alle 
respect overigens voor beide 
instituten. 

De heer Tommei (D'66): Ik heb 
geen kritiek op het rekenwerk van de 
Raad van de Waterstaat uitgeoefend. 
Een vergelijking zal echter moeten 
uitmaken wie het best rekent. 

Minister Smit-Kroes: Mijnheer de 
Voorzitter! Dat lijkt mij een buitenge-
woon moeilijke opgave. Wie maakt 
dan uit wie het beste rekenwerk levert? 
Dan kom ik toch enigszins in de 
problemen. Het riekt ook een beetje 
naar vooringenomenheid ten aanzien 
van ... Ik vind de Raad van de Waterstaat 
werkelijk het beste adviesorgaan. De 
raad heeft zeer deskundig werk 
geleverd. Tot nu toe heeft mij nog 
nooit een voorbeeld bereikt waarbij 
twijfel aan de deskundigheid van de 
leden van de raad aangetoond is. 

De heer Blauw heeft gevraagd het 
tempo bij de indiening van de 
waterschapswet nog wat te verhogen. 
Ik kan hem verzekeren dat wij alles 
op alles zetten om daarbij het tempo 
zo hoog mogelijk te houden, omdat 
wij zelf daarbij belang hebben en 
omdat wij betrokkene toegezegd 
hebben zo snel mogelijk met het 
ontwerp te komen. 

Ik moet tot mijn schande aan de 
heer Van Rossum bekennen dat ik 
mij niet meer kan herinneren wat ik 
over de rondweg van Dordt heb 
geantwoord. Ik dacht dat het een 
negatief antwoord was. 

De heer Van Rossum (SGP): Nee, 
nee, het was zeer positief. Ik wil het 
echter graag in de Handelingen 
vermeld zien. 

Minister Smit-Kroes: Ik weet helaas 
niet meer wat ik de heer Van Rossum 
geantwoord heb. Ik weet dat dit 
buitengewoon slordig is, maar er 
waren nogal wat antwoorden te 
geven. 

De heer Van Rossum (SGP): Ik heb 
het goed bewaard. Ik zal het u even 
geven. 

Minister Smit-Kroes: Ik ga nu uit 
eigen werk citeren, mijnheer de 
Voorzitter! 

De informatie inzake de rondweg 
rondom Dordt is reeds voor een 
gedeelte verstrekt. Over de voltooiing 
van het noordelijke gedeelte zijn 
afspraken gemaakt tussen Rijk en 
provincie. Daaraan houden wij ons. 
Provinciale- en Rijkswaterstaat zijn 
bezig met de voorbereiding van de 
realisatie; de zaak is geprogranv 
meerd in de periode 1985-1989. Het 
middelste gedeelte is al klaar. Dat 
gedeelte is in het overleg met de 
provincie betrokken vanwege de 
uitruil van wegen. Dat is de verklaring 
voor het feit dat dit stuk al klaar is. 
Voorts wordt door de Provinciale 
Waterstaat in overleg met de 
gemeente Dordt en met Rijkswater-
staat gewerkt aan het in detail 
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vastleggen van het op rijksweg 16 
aan te sluiten tracé van het zuidelijke 
deel van de rondweg. 

Begin 1 985 - nu dus - zal een en 
ander gereed zijn, waarna het tracé 
door de gemeente in de bestemmings 
plannen moet worden opgenomen. 
Naast de planologische inpassing 
moeten Rijk en provincie nog 
overeenstemming bereiken over de 
overname van de verbinding door het 
Rijk in samenhang met een uitruil van 
wegen. Dat overleg is volop gaande. 
De urgentie van de feitelijke aanleg 
van het nog ontbrekende zuidelijke 
gedeelte kan na overeenstemming 
over de overname worden bepaald in 
het meerjarenprogramma personen-
vervoer. In het kader van ruilovereen-
komsten bestaat overigens de 
mogelijkheid om vaste afspraken 
over de uitvoering van dat deel van 
de rondweg te maken. Wij kunnen 
dus vaststellen dat er geen impasse 
is. Integendeel. 

De heer Castricum (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Nu de toonzetting zo 
positief is, zou ik willen voorstellen 
om voortaan de hele begroting op 
deze manier te behandelen. Ik 
begrijp dat wij dan een heleboel te 
verwachten hebben! Het is maar een 
suggestie. 

Minister Smit-Kroes: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb daar geen bezwaar 
tegen. Echter, gelet op hetgeen wij 
op het ogenblik uit het rijkswegen-
fonds kunnen bewerkstelligen, zal er 
dan wel sprake zijn van een grote 
waslijst. Men zal zich echter kunnen 
voorstellen dat dat mij een genoegen 
doet. 

Ik kom vervolgens bij het punt van 
Raamsdonksveer. Ik zeg de Kamer 
graag toe dat zij een schriftelijke 
reactie krijgt over de desbetreffende 
uitruil. Ik heb op dit moment geen 
feitelijke informatie voorhanden. 

De heer Schutte heeft gevraagd of 
de kwestie van de Zuiderzeelijn niet 
geplaatst zou kunnen worden op de 
mogelijke lijst van het kabinet. Ik wil 
geen verwachtingen wekken. De 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de 
Zuiderzeelijn niet de hoogste 
prioriteit heeft. Daar is een reden 
voor Eerst moeten de resultaten van 
een studie worden afgewacht. Deze 
zijn uiteindelijk bepalend voor de 
vraag, in hoeverre prioriteit moet 
worden toegekend indien ertoe wordt 
besloten dat de Zuiderzeelijn er moet 
komen. Ik hoop hiermee een niet mis 
te verstaan antwoord te hebben 
gegeven. 

Dan wil ik nu ingaan op de inge-
diende moties en amendementen. De 
heer Castricum heeft onder stuk nr. 
36 een motie ingediend. Deze motie 
heeft betrekking op de concurrentie-
positie. Gezien mijn reactie op de 
variabilisatie en het plan van de heer 
Castricum, zal duidelijk zijn geworden 
dat de motie naar mijn mening 
overbodig is. Daarover hebben wij al 
gesproken. 

Ik kom bij de motie van de heer 
Castricum op stuk nr. 37. Ook over 
deze motie wil ik duidelijk zijn. Je 
neemt geen besluit, alvorens je hebt 
geëvalueerd. Ik wil de heer Castricum 
graag de volgende toezegging doen, 
als ik hem daarmee kan bewegen tot 
het intrekken van zijn motie: als zou 
blijken dat de maatschappelijke 
kosten/baten-analyse positief uitvalt, 
zal ik er mijn uiterste best voor doen 
om de zaak te continueren. Ik ben 
ervan overtuigd dan hiernaar zal 
worden geluisterd in het kabinet. 

Dan kom ik bij de motie van 
mevrouw Van Es op stuk nr. 40. Ik 
ben over deze motie enigszins 
verbaasd. Ik wil deze dan ook 
ontraden. Het beleid van de NS was 
jarenlang gericht op de vaste 
reizigers. Ik heb het dan over de 
abonnementsreizigers. Met het 
nieuwe voorstel wil de NS ook de 
incidentele reizigers voor zich 
winnen. De praktijk heeft geleerd dat 
de prijselasticiteit bij abonnementen 
geringer is, waardoor verlaging van 
de abonnementsprijzen tot een 
groter tekort zou leiden. Men zal zich 
kunnen voorstellen dat ik aanvaarding 
van deze motie moet ontraden. 

De heer Lankhorst heeft een motie 
ingediend op stuk nr. 4 1 . Wij weten 
dat de fiets en het openbaar vervoer 
alternatieven van elkaar kunnen zijn. 
De fietser is de meest kwetsbare 
verkeersdeelnemer. Wij hebben er 
steeds aan gewerkt om een zo groot 
mogelijke verkeersscheiding aan te 
brengen, door de aanleg van vrij 
liggende fietspaden. Hierop is het 
beleid in de afgelopen periode 
gericht geweest. Ik wil er de nadruk 
op leggen dat er geen aanwijzingen 
zijn dat de onveiligheid van het 
fietsverkeer op andere specifieke 
punten is toegenomen dan de op de 
nu als zodanig onderkende punten. 

Wij vervallen ten aanzien van dit 
onderwerp in herhaling. Wij hebben 
eerder in cijfers aangegeven dat er 
zeer veel gedaan is. Wi j hebben het 
als tijdelijke maatregel geïntrodu-
ceerd. Wi j moeten dan ook de moed 
hebben om de verantwoordelijkheid 
die bij de bestuurderen ligt waarmee 

ook de afspraken gemaakt zijn, daar 
dan ook bij te leggen op het moment 
dat een tijdelijke maatregel opgehe-
ven kan worden. 

Ik hecht er overigens aan om te 
zeggen dat er nog steeds geld 
uitgegeven wordt. Wij hebben 
afspraken gemaakt over een periode 
van een aantal jaren voor vele 
tientallen miljoenen. Ook daarover 
behoeft dus geen enkel misverstand 
te bestaan. Het is niet zo dat er geen 
geld meer in gestoken wordt. Voor 
het beëindigen van de regeling is een 
financiële afspraak gemaakt. 

Ik kom op de amendementen van 
de heer Castricum, ingediend onder 
de stukken nrs. 43 en 44. Naast het 
bedrag van 5 miljoen dat is uitgetrok-
ken op de begroting voor 1985, 
hebben wij nog een bedrag van 4,2 
miljoen. Wij hebben dus totaal 9,2 
miljoen beschikbaar voor de AV0C-
regeling. Dit bedrag is, zo is vastge-
steld, voldoende om de noodzakelijke 
aanvragen te kunnen honoreren. Ik 
vind dat het te ver gaat om in de 
afweging van prioriteiten aan alle 
aanvragen, waarover de heer 
Castricum het heeft, te voldoen. 

Wij zullen toch overeind dienen te 
houden - ik neem aan dat ook de 
geachte afgevaardigde dit met mij 
eens is - dat die aanvragen aan 
voorwaarden moeten voldoen en dat 
er ook prioriteiten gesteld moeten 
worden. Ik spreek nu over het 
amendement op stuk nr. 44. Er 
bestaat overigens een misverstand. 
De heer Castricum gaat ervan uit 
- hopelijk ging hij daarvan uit - dat er 
een aanzienlijke onderuitputting van 
artikel 1 van het Rijkswegenfonds 
zou plaatsvinden. Dat is niet het 
geval. Integendeel, er is zelfs een 
tekort van het Rijkswegenfonds 1984 
dat overloopt naar 1 985. Het blijkt 
dus dat daar niet de situatie bestaat 
waarover de heer Castricum spreekt. 

Ik kom op het amendement met 
betrekking tot de 3 miljoen die gekort 
worden op de aanschaf van nieuwe 
vliegtuigen voor de Rijksluchtvaart-
school. Ik kan de geachte afgevaar 
digde mededelen dat wij daar zelf 
wel op gekomen waren. Wij hadden 
dat stuk alleen bestemd voor 
dijkversterkingsprogramma's. De 
heer Castricum en anderen in de 
Kamer hebben hier een duidelijke 
voorkeur voor uitgesproken. Ik 
onderschrijf deze volledig. 

De heer Castr icum (PvdA): Het is 
een andere prioriteit. 

Minister Smit-Kroes: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik denk niet dat het een 
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andere prioriteit is. Ik had namelijk 
begrepen dat die prioriteit ook bij de 
PvdA bestond. De afspraken over het 
dijkversterkingsprogram moesten 
waargemaakt worden. Als dat wat 
naar voren gehaald zou kunnen 
worden en wat gelijkmatiger verdeeld 
zou kunnen worden, zou dat, zo heb 
ik steeds van de geachte afgevaardig-
de begrepen, niet op bezwaren van 
de PvdA stuiten. 

Ik heb al gesproken over het 
amendement op stuk nr. 55 met 
betrekking tot de Westerscheldeve-
ren. Alleen al de toelichting bij het 
amendement op stuk nr. 45 lijkt dit 
amendement het karakter van sterk 
verouderd te geven. Immers, wij 
hebben juist in het overleg met het 
openbaar vervoer vastgesteld dat wij 
tot een overeenkomst konden 
komen. Hetgeen de heer Castricum 
kennelijk bewogen heeft, is al in de 
praktijk waargemaakt. Dit amende-
ment is dus niet nodig om hetgeen 
wij gezamenlijk willen, te bereiken. 

D 
Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kan de 
heer Castricum meedelen dat ik 
kennis heb genomen van de uitspraak 
van het college van beroep voor het 
bedrijfsleven. Ik heb daarop in 
zoverre actie ondernomen dat ik de 
CVV en de commissie ex art. 6 van 
de WAG heb gevraagd mij te 
informeren over de opheffing van de 
tonnagestop, zoals ik had toegezegd 
in de UCV over het goederenvervoer. 

De heer Castricum (PvdA): Tonna-
gestop? 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Ik heb aangekondigd dat ik op korte 
termijn advies zou vragen over 
opheffing van die maatregel. 

De heer Castricum heeft gesproken 
over de verkeersveiligheid, met name 
over het Voortgangsrapport Nationaal 
plan voor de verkeersveiligheid, de 
door de SWOV berekende economi-
sche schade en het onderzoek van 
Berenschot. Naar ik heb begrepen, 
heeft hij minder gezegd over de 
verkeersveiligheid op zich dan hij zou 
hebben gedaan als wij op korte 
termijn geen mondeling overleg 
zouden hebben, zoals met de Kamer 
is afgesproken, in verband met de 
brief die ik in november aan de 
Kamer heb gestuurd. 

De heer Castricum (PvdA): Ik had er 
veel meer aandacht aan kunnen 
besteden maar dan had ik te horen 

gekregen, dat er in het mondeling 
overleg over zou worden gesproken. 
De staatssecretaris moet de zaak niet 
omdraaien. Toen ik er vorige keer 
uitvoerig over sprak kreeg ik een kort 
antwoord onder het motto: wij 
komen er binnenkort op terug. Nu 
spreek ik er kort over omdat wij er op 
korte termijn op terug komen en krijg 
ik het verwijt dat ik er weinig aandacht 
aan heb besteed. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Ik wilde u nu juist een lang antwoord 
geven maar in verband met de tijd zal 
ik u niet ongelukkig maken, mijnheer 
de Voorzitter. 

De heer Castricum (PvdA): De gong 
is de redding. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
De heer Castricum heeft mij gevraagd, 
mij op het beleid te bezinnen. De 
achtergrond van zijn betoog was dat 
er meer geld naar toe moest. De 
financiering van het NPV is veiligge-
steld. De minister heeft gezegd, dat 
ik de verbeterde AVOC-regeling met 
de voorhanden zijnde gelden kan 
uitvoeren. 

De gebreken aangetoond in het 
rapport-Berenschot houden mij al 
geruime tijd bezig. Ik zal er de 
komende weken zeker nadrukkelijke 
aandacht aan besteden. 

Er is vrij weinig gevraagd ten 
aanzien van een groot aantal dingen. 
Mevrouw Jorritsma heeft een motie 
ingediend over de relatie tussen 
onverzekerd autorijden en het 
kentekenbewijs. Ik denk dat wij 
dezelfde discussie kunnen houden 
die wij vorige week uitgebreid 
hebben gehouden over de algemene 
periodieke autokeuringen. Daarbij 
hebben wij gezegd, dat wij aan het 
kentekenregister een aantal voorwaar-
den stellen. Een ervan is de zuiverheid. 
Mevrouw Jorritsma vraagt mij te 
onderzoeken of, in samenhang met 
de voorbereiding van de houder-
schapsbelasting, de afgifte van het 
kentekenbewijs of een deel daarvan 
afhankelijk kan worden gesteld van 
het verplicht verzekerd zijn. Ik zeg dit 
onderzoek toe. 

De heer Schutte vraagt hoe het 
staat met het puntenstelsel en of het 
resultaat van het overleg met 
staatssecretaris Van der Reijden over 
de medicijnen kan worden meege-
deeld aan de Kamer. In het verleden 
heb ik al vaker meegedeeld in de 
Kamer dat ik niet vreselijk warm loop 
voor de invoering van een puntenstel-
sel. 

De Raad voor de verkeersveiligheid 
heeft blijkens een advies ook nogal 

wat moeilijkheden met de invoering 
van een dergelijk systeem. Het 
gesprek met collega Van der Reijden 
over het rapport van de Gezondheids-
raad heb ik nog niet gevoerd. 
Resultaten daarvan en eventuele 
afspraken zal ik aan de Kamer 
meedelen. 

Bij de beraadslaging over de 
begroting is ook de motie van de 
heer Tommei over de handhaving van 
de snelheidslimiet aan de orde 
geweest. 

Er is in eerste termijn veel gezegd 
over het probleem van de maximum-
snelheid op de autosnelwegen en ik 
heb dat al vaker gedaan. Ik heb de 
Kamer medegedeeld dat verschillen-
de onderzoeken, onder meer naar de 
milieu-effecten, gaande zijn. Ik 
verwacht het resultaat daarvan deze 
zomer aan de Kamer te kunnen 
meedelen. Tegelijkertijd zal ik dan 
mijn visie geven over het beleid dat 
op basis van die onderzoeken 
gevoerd zal moeten worden. 

Moeten nu, in die tussenperiode, 
nog specifieke maatregelen worden 
getroffen? De minister van Justitie 
heeft hier deze week met grote 
welsprekendheid gezegd: er zijn 
talloze overtredingen. Als ik de een 
meer ga najagen, dan moet ik minder 
ruimte geven aan de rest. De heer 
Tommei vindt nu dat meer aandacht 
moet worden gegeven aan de 
handhaving van de wettelijke 
maximumsnelheid voor motorvoertui-
gen. Het gevolg daarvan kan zijn dat 
de justitie dan wellicht de inspannin-
gen bij de alcoholcontrole zal moeten 
verminderen. 

De Minister van Justitie heeft 
vorige week uitgebreid uitgelegd dat 
hij met grote problemen zit in 
verband met de werklast van de 
politie. Daarom zeg ik de heer 
Tommei dat nog meer aandacht 
geven aan de controle van de 
maximumsnelheid elders wellicht 
ruimte zal kosten. Daarom heb ik aan 
deze motie geen behoefte. 

De heer Tommei (D'66): De 
staatssecretaris creëert nu een 
volstrekt oneigenlijke tegenstelling: 
meer controle op het punt van de 
maximumsnelheid en dan dus minder 
alcoholcontrole. Ik verwerp dat 
volledig. Als er prioriteiten moeten 
worden gesteld dan hebben wij al 
eerder gezegd - dat geldt niet alleen 
voor de fractie van D'66 - dat 
absolute prioriteit moet worden 
gegeven aan het controleren en 
vervolgen van alcoholmisbruik in het 
verkeer. Dat is dus geen keuze. 
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Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Er is ook geen keus. De politie kan 
een bepaalde hoeveelheid mankracht 
inzetten. Zij kan een bepaalde 
hoeveelheid werk verrichten. Met die 
situatie moeten wij rekening houden. 
Meer controle op het een betekent 
minder controle op het ander. 

De heer Cas t r i cum (PvdA): Herinnert 
de staatssecretaris zich dat hij bij de 
behandeling van het Nationaal plan 
verkeersveiligheid een notitie heeft 
toegezegd van hemzelf en de 
minister van Justitie over een betere 
geautomatiseerde elektronische 
opsporing van verkeersovertredingen 
en een betere geautomatiseerde 
afdoening? Wanneer krijgen wij die 
notitie. 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: 
Die komt, daar wordt aan gewerkt. Er 
is deze week ook, door de heer Van 
der Doef, gesproken over de transac 
tiebevoegdheid van de politie bij de 
algemene periodieke keuringen. 
Natuurlijk moeten wij in de toekomst 
kijken. Hoe kunnen wij automatiseren, 
hoe kunnen wij de werkdruk verlichten 
opdat je de mensen elders beter in 
kunt zetten. Ik blijf van mening dat ik 
aan de motie van de heer Tommei 
geen behoefte heb. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, dinsdag 
aanstaande te stemmen over 
hoofdstuk XII van de rijksbegroting 
voor 1985. 

De heer Castricum (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Volgende week 
dinsdag is de vaste commissie voor 
Verkeer en Waterstaat, met de 
meeste woordvoerders, op stap naar 
Duitsland. 

De Voorzitter: Ik stel nader voor, 
dinsdag 12 februari te stemmen over 
hoofdstuk XII, de begroting van het 
Rijkswegenfonds, de begrotingen van 
de PTT en de Rijkspostspaarbank, de 
begroting van het Staatsvissershaven-
bedrijf en de moties inzake de 
begroting, het Rijkswegenfonds, de 
PTT, de Rijkspostspaarbank, het 
goederenvervoer en het Noordzeebe-
leid. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 23.04 uur. 

Lijst van ingekomen stukken, 
met de door de Voorzitter ter 
zake gedane voorstel len: 

1°. een Koninklijke boodschap, ten 
geleide van het voorstel van wet 
Wijziging van 
a. de Wet administratieve Recht-
spraak belastingzaken en de Tarieven 
commissiewet; 
b. de Wet administratieve Recht-
spraak bedrijfsorganisatie (18835). 

Deze Koninklijke boodschap, met de 
daarbij behorende stukken, is al 
gedrukt en rondgedeeld; 

2°. de volgende brieven: 
een, van de minister voor Nederlands 
Antilliaanse Zaken, t.g.v. een aktieplan 
binnenstad Willemstad (1 8 600, IV, 
nr. 11); 

een, van de minister voor Ontwik-
kelingssamenwerking, t.g.v. een 
notitie m.b.t. intensieve veehouderij-
projecten (18 600, V, nr. 57); 

een, van de minister van Justitie, 
t.g.v. de aanwijzingen inzake toetsing 
van voorstellen van wet en AMVB's 
(17931 , nr. 49); 

twee, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, t.w.: 

een, t.g.v. het rapport van het 
PCDO (15 552, nr. 7); 

een, t.g.v. de nota doelsubsidies 
TNO (18613, nr. 4) ; 

twee, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, de 
heer Van Leijenhorst, m.b.t. de 
trekkende bevolking (18 600, VIII, 
nrs. 61 en 62); 

een, van de staatssecretaris van 
Defensie, de heer Van Houwelingen, 
over de geluidsbelasting rond de 
vliegbases Deelen en Twenthe 
(16666, nr. 11); 

twee, van de ministervan Volkshuis 
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, t.w.; 

een, over de parkeerbehoefte op 
het Binnenhof (11 107, nr. 58); 

een, t.g.v. een reaktie op twee 
moties over het IMP-lucht (18 605, 
nr. 17); 

drie, van de staatssecretaris van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, t.g.v. 
afschriften van brieven over de 
overgangsproblematiek stadsvemieu-
wing (18616, nrs. 19-21); 

vijf, van de minister van Verkeer en 
Waterstaat, t.w.: 

een, over het getijdeverschil te 
Yerseke (12 449, nr. 86); 

een, t.g.v. de nota Waterhuishou-
ding in Nederland (18793) ; 

een, over het aquaduct ter plaatse 
vandeGaag (18 600, XII, nr. 53); 

een, over een obligatie-emissie van 
de KLM (18600, XII, nr. 54); 

een, over de evalutie korte termijn 
ontgrondingenbeleid (15436, nr. 9); 

een, van de minister van Economi-
sche Zaken, over het boedelkrediet 
ADM (18600, XIII, nr. 87); 

een, van de staatssecretaris van 
Economische Zaken, de heer Van 
Zeil, over spaarkassen (18 839); 

een, van de staatssecretaris van 
Economische Zaken, de heer Bolke-
stein, t.g.v. het rapport van de 
exportgroep inzake compensatoire 
financiering (18 600, XIII, nr. 86); 

twee, van de ministervan Landbouw 
en Visserij, t.w.: 

een, t.g.v. de evaluatienota 
superheffing (18 600, XIV, nr. 58); 

een, t.g.v. een verslag van de 
Nederlandse delegatie naar de 
tweede ronde VN-cacaoconferentie 
(18 600, XIV, nr. 59); 

twee, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
de heer De Graaf, over de gelijke 
AOW-behandeling (18515, nrs. 13 
en 16); 

twee, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, t.w.: 

een, over het beeldende kunstbeleid 
(17 994, nr. 20); 

een, over het besluit afbreking 
zwangerschap (18386, nr. 19); 

twee, van de staatssecretaris 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
t.w.: 

een, over een bijeenkomst van 
EEG-volksgezondheidsbewindslieden 
(18 600, XVI, nr. 145); 

een, over bevolkingsonderzoeken 
(18833) ; 

een, van de Voorzitter, t.g.v. het 
verzoek om over het initiatief-wets-
voorstel Toussaint inzake spaarkas-
overeenkomsten een advies van de 
Raad van State te vragen (18 829, nr. 
4); 

een, van de Algemene Rekenkamer, 
over een afdracht van omzetbelasting 
over vliegtuigen (18758, nr. 2). 

Deze brieven zijn al gedrukt en 
rondgedeeld; 

3 . de volgende adressen: 
een, van J. V. J. Berkers te 

Brunssum, met betrekking tot de 
onroerend goed belasting; 

een, van mevrouw A. C. Mensinga 
te Emmen, met betrekking tot de 
onroerend goed belasting; 

een, van de Ormeco Groep te 
Alphen a/d Rijn, met betrekking tot 
de belastingen; 

een, van G. B. de Lange te Vollen-
hove, met betrekking tot onroerend-
goedbelasting; 
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een, van A. H. W. v.d. Burg te 
Rotterdam, met betrekking tot 
renteverlies bij overboeking postgiro; 

een, van de Vereniging van 
Huiseigenaren 'E 50' te Rotterdam, 
met betrekking tot de erfpachtproble-
matiek; 

een, van L. Schreuder te Ens, met 
betrekking tot zijn belasting; 

een, van J. P. C. Wevers te 
Eindhoven, met betrekking tot zijn 
belasting; 

een, van M. el Mrabet te Breda, 
met betrekking tot een verblijfsver-
gunning; 

een, van mevrouw T. C. de Ridder-
Brilleman te Amsterdam, met 
betrekking tot haar belastingen; 

een, van J. A. Rietveld te Sint 
Michielsgestel, met betrekking tot 
zijn belasting; 

een, van mevrouw M. A. Mell-Mont-
cunill Falqueras te Diemen, met 
betrekking tot haar belastingen; 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de commissie voor de verzoek-
schriften. 

4 ' . de volgende brieven e.a.: 
een, van G. H. van Duuren, over 

RSV; 
een, van het gemeentebestuur van 

Vlaardingen, over de inpassing van 
Rijksweg 19; 

een, van SAIP, inzake aanbieding 
begroting 1985; 

een, van E. Kruzenga, over de 
kerstboodschap van de Koningin; 

een, van de Kamer van Koophandel 
Hilversum, t.g.v. de Nieuwjaarsrede 
1985; 

een, van Agglomeratie Eindhoven, 
t.g.v. een motie; 

een, van P. Ros, over het toenemen-
de gebruik van alcohol e.d. door 
jongeren; 

een, van de Koninklijke Vereniging 
van Marineofficieren, over de 
'Coördinatiecommissie omscholing 
militaire vliegers'; 

een, van de Stichting Natuur en 
Milieu, over het regeringsstandpunt 
inzake kernenergie; 

een, van de Nederlandse Vereniging 
van Ondernemers in het Carrosserie-
bedrijf, over periodieke keuring van 
motorrijtuigen, aanhangwagens en 
opleggers; 

een, van de V.S.D.B., t.g.v. het 
rapport 'De reorganisatie van de 
elektriciteits- en gasvoorziening: de 
gewenste grootte van energiedistribu-
tiebedrijven'; 

een, van Shell Nederland Chemie 
B.V., over bezwaren tegen het 
wetsvoorstel Milieugevaarlijke 
stoffen; 

een, van de Stichting Natuur en 
Milieu, over het wetsvoorstel 
Milieugevaarlijke stoffen; 

een, van de Raad van Nederlandse 
werkgeversverbonden VNO en NCW, 
over het wetsvoorstel Milieugevaarlij-
ke stoffen; 

een, van Quaker Chemical BV. 
over het wetsvoorstel Milieugevaarlij-
ke stoffen; 

een, van Gist-Brocades, over het 
wetsvoorstel Milieugevaarlijke 
stoffen; 

een, van het college van bestuur 
van de Katholieke Hogeschool 
Tilburg, t.g.v. een motie inzake het 
Instituut voor Normen en Waarden; 

een, van B. de Vries, over de 
'min imumnorm leerlingenaantallen'; 

een, van de Vereniging van 
Kokswaren en Snacksfabrikanten, 
over de Wet Overgangsmaatregelen 
Bovenwettelijke Uitkeringen; 

een, van het Verbond van Handela-
ren in Chemische Producten, over 
het wetsvoorstel Milieugevaarlijke 
stoffen; 

een, van het CDA-afdeling Blari-
cum, over de grenswijziging Huizen-
Blaricum; 

een, van A. Winsemius, over het 
rapport van RSV; 

een, van P. Lourens, over het 
'Smallenbroek-ontslag-bedrog'; 

een, van Openbaar Lichaam 
Rijnmond, over de motie in de 
Rijnmondraad inzake de splitsing van 
Zuid-Holland; 

een, van Nationale Moslimstichting, 
t.g.v. begroting 1985; 

een, van het Gerechtshof te 
Amsterdam, t.g.v. een inleiding over 
de verantwoording over overheids-
subsidies in jaarrekeningen van 
Nederlandse ondernemingen; 

een, van Rijkswaterstaat, t.g.v. het 
RIZA-rapport 'De uitloogbaarheid van 
Vasilgrit'; 

een, van het gemeentebestuur van 
Schipluiden, over Rijksweg 4 ; 

een, van de Regeringscommissaris 
Reorganisatie Rijksdienst, t.g.v. 
'Pogingen tot uitlokking'; 

een, van ACF, over het wetsvoorstel 
Milieugevaarlijke stoffen; 

een, van Rooie vrouwen Zeeland, 
over uitbreiding van kerncentrales; 

een, van Laurens van Ek, over het 
stoppen van oorlogen; 

een, van J. Sijbenga, over staatsle-
ningen; 

een, van E. Uringa, over uitspraken 
van de hoofdinspecteur der directe 
belastingen; 

een, van Nationale commissie 
Voorlichting en bewustwording 
ontwikkelingssamenwerking, t.g.v. 

een reactie op het schrijven van de 
minister voor Ontwikkelingssamen-
werking over het Jaarverslag 1 983 
van de NCO; 

een, van het gemeentebestuur van 
Arnhem, over kiesrecht niet-Neder-
landse ingezetenen; 

een, van de Kamer van Koophandel 
voor Noord-Limburg, t.g.v. de 
jaarreden van de voorzitter van de 
kamer; 

een, van Rijksuniversiteit Limburg, 
over de verhoging van het collegegeld 
en de invoering van een nieuw 
studiefinancieringsstelsel; 

een, van Dr. Yecheskel Hoek, over 
het ritueel slachten voor het buiten-
land; 

een, van de Stichting Centraal 
Archief voor het Inzamelingswezen, 
t.g.v. het jaarverslag over 1983; 

een, van Koördinatiegroep Nee-da 
gen 1985, inzake een uitnodiging 
voor de overhandiging van 'vragen en 
stellingen'; 

een, van de FNV, over extra kosten 
voor de sociale minima; 

een, van G. Smeets, over slacht-
offers van alcohol; 

een, van de Vrije Universiteit 
Amsterdam, over het Nationaal 
Instituut voor Architectuur en 
Stedebouw; 

een, van het gemeentebestuur van 
Lelystad, over de bouw/vestiging van 
kerncentrales; 

een, van het gemeentebestuur van 
Terheijden, t.g.v. een motie inzake 
vestiging van kerncentrales; 

een, van B. Uiterwijk-Winkel, over 
de Tweeverdienerswet; 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. 
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